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Wstęp.

  Budowanie jest procesem złożonym tak pod względem struktury robót jak 
i organizacji czasowo-przestrzennej. Bezpieczeństwo budowy jest najważniejszą 
przesłanką realizacji każdej inwestycji dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 
i wszystkich osób związanych z produkcją budowlaną. Stanowisko kierownika 
budowy, kierownika robót jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk w 
budowlanym procesie inwestycyjnym ,wiąże się z szeroką ,rozległą odpowiedzialnością 
techniczną prawną, zawodową, a szczególnie w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom,pracownikom związanym z budową obiektu, budynkom, budowlom, maszynom 
i urządzeniom i wszelkim aspektom towarzyszącym procesowi budowlanemu 
od organizacji stanowiska pracy, zabezpieczeniom indywidualnym, wymaganiom 
organizacyjnym, pracowniczym, socjalnym  Ta wielopłaszczyznowa odpowiedzialność, 
konieczność znajomości szeregu interdyscyplinarnych zagadnień powoduje ,że wiedza 
kierownika budowy z zakresu budownictwa, konstrukcji i technologii jest dalece nie 
wystarczająca do sprawowania tej niezwykle odpowiedzialnej funkcji. 
W Polsce nie ma studiów przygotowujących osoby do wykonywania funkcji specjalisty w 
zarządzaniu budową, a system wyłaniania osób do zarządzania projektami budowlanymi 
w zakresie ich realizacji opiera się na wyłanianiu takich osób ,posiadających specyficzne 
umiejętności w tym zakresie wyłącznie podczas praktyki zawodowej. Jednak istnieją 
studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy co pozwala menedżerom budowlanym 
wykorzystywanie takich specjalistów w procesie inwestycyjnym. Studia w zakresie bhp, 
istnienie instytucji zajmującej się bezpieczeństwem na budowach praktyczne nic nie 
wnosi dla poprawy bezpieczeństwa w małych firmach budowlanych stanowiących 80-
90 % rynku budowlanego. 
 Wielostopniowe szkolenia, własne indywidualne zdobywanie wiedzy 
praktycznej na temat prowadzenia budowy powoduje, że konieczne jest zwrócenie 
szczególnej uwagi na sprawy związane z praktyką zapewnienia bezpieczeństwa na 
budowie. I właśnie ta książka została opracowana przez doświadczonego kierownika 
budowy, na podstawie doświadczeń zawodowych autora w zakresie realizacji inwestycji 
budowlanych, budowy budynków,  budowli, obiektów inżynieryjnych, pełnienia 
obowiązków kierownika budowy, odpowiedzialności w zakresie prawa budowlanego 
wszelkich aktów wykonawczych i rozporządzeń związanych z wykonywaniem 
inwestycji budowlanych, realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie, 
realizacji przedsięwzięć budowlanych od fazy przygotowania inwestycji, projektowania 
,procedur administracyjnych, procedur odbiorowych, utrzymania obiektów, remontów, 
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modernizacji i rozbiórki budynków i obiektów budowlanych. W tych fazach realizacyjnych 
najważniejszym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa budynków, obiektów, 
mienia i osób związanych z ich realizacją i użytkowaniem. 

Bezpieczeństwo konstrukcji, budowy, mienia, pracy i osób jest 
podstawowym elementem inwestycji budowlanych na każdym 

etapie ich realizacji.
 
 Część teoretyczna została ograniczona do niezbędnej zawartości ze względu na jej 
przeznaczenie jako podstawy do identyfikacji i oceny zagrożeń bezpieczeństwa i higieny 
pracy(bhp). W opracowaniu usystematyzowano rozważania na temat identyfikacji 
niekorzystnych zjawisk budowlanych zagrażających realizacji inwestycji, Podano 
podstawy prawne ,metodologiczne odpowiedzialności zawodowej w zakresie bhp, do 
wykorzystania podczas projektowania i realizacji budowy w sposób bezpieczny i eliminujące 
zagrożenia podczas realizacji inwestycji. Część opracowania poświęcono zagadnieniom 
ogólnym bezpieczeństwa inwestycji, jak również wymaganiom szczegółowym  
Opracowanie stanowi jedynie próbę przekazania doświadczeń autora i praktyczny 
poradnik w zakresie podstawowych obowiązków i czynności kierownika budowy oraz 
uzupełnienie literatury przedmiotu na rynku wydawniczym opracowań w tym zakresie. 
Stanowi również uzupełnienie systemu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Należy stwierdzić ,że system wymagalności stanu bezpieczeństwa w zakresie 
budownictwa ,dostępność wszelkich dokumentów związanych z realizacją budów 
literatura przedmiotu, szczegółowe rozporządzenia i akty wykonawcze, mimo swej 
restrykcyjności i złożoności jest dobrą podstawą do eliminowania wszelkich zagrożeń 
na budowie. 
 Dla osób zainteresowanych tematem należy polecić ogólne opracowania w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zamieszczone w Kodeksie Pracy i opracowaniach 
Państwowej Inspekcji Pracy .  
Autor jako właściciel biura projektowego, biura rzeczoznawców i biegłych sądowych z 
zakresu budownictwa, doradca inwestycyjny ,główny projektant, kierownik budowy, 
kierownik robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawca budowlany, biegły 
sądowy z zakresu budownictwa uczestniczył w realizacji całego cyklu inwestycyjnego 
różnych inwestycji na różnych stanowiskach w zakresie budownictwa przemysłowego 
jak wytwórnie asfaltu, betonu, styropianu, fabryki przetwórstwa spożywczego, fabryki 
przemysłu garbarskiego i chemicznego, hale magazynowe i produkcyjne, centra 
handlowe, osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, hotelowe, biurowe, 
wielorodzinne ,obiekty budowlane ,inżynieryjne, infrastruktury technicznej na każdym 
etapie przygotowania inwestycji, projektowania ,budowy, użytkowania, utrzymania 
obiektów i remontów ,modernizacji, naprawy po procedury rozbiórki skomplikowanych 
obiektów budowlanych. Doświadczenie zawodowe z ponad 30 letniej praktyki 
zawodowej również na wszystkich etapach procedur administracyjnych pozwala na 
formułowanie uniwersalnych zasad obowiązujących w inwestycjach ,niezależnie od 
stanu prawnego, przepisów techniczno -budowlanych, czy też zmiennych procedur 
administracyjnych. 
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W czasie wieloletniej praktyki zawodowej jako kierownik budowy, inspektor nadzoru 
inwestorskiego, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy z zakresu budownictwa, 
rzeczoznawca Państwowej Inspekcji Handlowej autor wykonał kilkaset ekspertyz, opinii 
budowlanych, opinii sądowych, analiz. raportów w zakresie bezpieczeństwa budynków 
budowli ,prowadzenie robót budowlanych oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
wypadków w budownictwie , jest autorem wielu książek, artykułów z budownictwa jak 
procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie, kontrole okresowe 
budynków, technologia robót budowlanych, roboty ziemne, zabezpieczenia budynków 
na terenach górniczych.
 Swoje doświadczenie zawodowe przekazuje jako wykładowca na kierunku budownictwo 
Katedra Technologii Budownictwa Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk 
Stosowanych Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Wykłady i zajęcia projektowe 
prowadzi w zakresie przedmiotów Technologia Robót Budowlanych, Budownictwo na 
Terenach Górniczych, Budownictwo Miejskie. Jest promotorem wielu prac inżynierskich.
Opracowanie przeznaczone jest również dla realizatorów inwestycji, inwestorów 
indywidualnych, studentów budownictwa i architektury, kierunków pokrewnych 
związanych z inwestycjami w gospodarce narodowej, projektantów, kierowników budów 
kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego ,inwestorów ,inżynierów, 
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz instytucji 
prowadzących inwestycje budowlane ,przeprowadzających procedury administracyjne 
i wreszcie jako materiały pomocnicze dla osób wykonujących opinie, ekspertyz 
budowlane w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy stanu bezpieczeństwa na 
budowie czy też oceny przyczyn wypadków na budowie . Zawartość opracowania wynika 
z zasad i metodologii oceny stanu bezpieczeństwa na budowie w oparciu o aktualne 
wymagania Kodeksu Pracy, Prawa Budowlanego i wszelkich związanych z nim innych 
aktów prawnych, rozporządzeń, warunków technicznych, norm polskich, branżowych i 
eurokodów.
Jest również efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie szkoleń, wykładów 
akademickich, wykładów monograficznych i publikacji oraz działalności autora jako 
rzeczoznawcy budowlanego, biegłego sądowego z zakresu budownictwa, rzeczoznawcy 
w zakresie jakości i usług budowlanych Państwowej Inspekcji Handlowej z zakresu 
budownictwa, wykładowcy akademickiego kierunku budownictwo na Wydziale 
Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w 
Katowicach. Wykłady z tego zakresu zostały również opracowane jako wykłady w formie 
multimedialnej i znajdują się do pobrania na stronie indywidualnej rzeczoznawcy i 
wykładowcy.

 Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie 
indywidualnej  wykładowcy rzeczoznawcy:

  
   www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl

www.rzeczoznawca-michalik.pl
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1.	Wprowadzenie.

   Proces tworzenia jest najwyższym przywilejem człowieka i powoduje stały 
rozwój cywilizacyjny. Budowa i tworzenie jako efekt prób i błędów naznaczony jest 
wyjątkową wrażliwością wytwórcy i wykonawcy danego przedmiotu na mechaniczne 
oddziaływania, urazy i zagrożenia oraz przy nie odpowiednim konstruowaniu na awarie, 
uszkodzenia i katastrofy powodujące czasem nieodwracalne skutki dla człowieka. Zasady 
bezpiecznego wytwarzania przekazywane przez kolejnych realizatorów pozwalały na 
stworzenie uniwersalnych zasad powodujących ograniczenie niekorzystnych oddziaływań 
na człowieka podczas tworzenie budynków i budowli w warunkach bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo to stan gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwość jego rozwoju.
Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego 
zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb 
człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego 
– życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. 
Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także 
podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje 
niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja 
międzynarodowa starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę 
wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, 
obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do 
wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania. 
Nieodłączną częścią współczesnego procesu inwestycyjnego oprócz bezpieczeństwa 
jest higiena pracy. Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający 
wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest 
zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków 
rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania 
dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających 
zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich. Higiena dzieli się na wiele dziedzin, 
zajmujących się poszczególnymi środowiskami życia i działalności ludzkiej w tym higiena 
pracy, która stanowi istotny element bezpieczeństwa.
Ergonomia (z języka greckiego εργον – praca + νομος – prawo) – nauka o pracy, czyli 
dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych 
człowieka. Ma na celu humanizowania pracy poprzez taką organizację układu: człowiek 
- maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie 
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biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł 
zagrożeń, wypadków i chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. 
Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak psychologia pracy socjologia 
pracy fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy organizacja pracy, antropometria oraz 
szeregu nauk technicznych.
Twórcą terminu „ergonomia” (z greckiego ergon - praca, nomos - zasada, prawo) jest 
Wojciech Jastrzębowski, który zdefiniował ergonomię jako naukę o używaniu nadanych 
człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności. Jej celem głównym jest polepszanie warunków 
pracy człowieka, które obejmuje dostosowanie ich do możliwości pracownika oraz 
właściwy dobór pracownika do danej pracy i jego edukację, obejmującą specyfikę 
stanowiska.
Wyróżnia się ergonomię koncepcyjną (wprowadzanie zasad ergonomii podczas 
opracowania koncepcji oraz projektowania) i ergonomię korekcyjną (korektę warunków 
pracy na drodze modernizacji już funkcjonujących stanowisk pracy.
Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu 
środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych.
Ekonomika pracy – ekonomika szczegółowa i stosowana, badająca oddziaływanie praw 
ekonomicznych dotyczących pracy. Skupia się w szczególności na badaniu relacji między 
ponoszonymi nakładami dotyczącymi pracy w odniesieniu do uzyskiwanych z niej 
efektów i wydajności pracy.
Jednak dopiero powstanie pisma pozwoliło na unikanie sytuacji powodujących 
zagrożenia dla budowli i budowniczych.
Proces inwestycyjny jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym, wielopłaszczyznowym, 
wieloetapowym wymagającym interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu praw ogólnych 
począwszy od Konstytucji RP, a skończywszy na szczegółowych omówieniach, 
orzeczeniach i wyrokach sądów najwyższych i instytucji państwowych oraz zasad wiedzy 
technicznej i wymaga specjalistycznej wiedzy 
  Proces inwestycyjny  to proces tworzenia nowych obiektów budowlanych lub 
modernizacja istniejących, od początkowych faz projektowania aż do całkowitego 
zakończenia realizacji służący celowi polegającymi na zaspokajaniu potrzeb 
cywilizacyjnych, produkcji, wytworzeniu przetworzeniu produktów i przedmiotów. 
Proces inwestycyjny zwykle zaczyna się od pomysłu inwestycyjnego.
Przyspieszony rozwój gospodarki, znaczne nakłady na budownictwo , infrastrukturę 
techniczną wynikająca zarówno z unijnych programów inwestycyjnych jak i z 
inwestycjami polskich i zagranicznych organizacji gospodarczych powoduje wzrost 
wymagań inwestorów w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, a co za tym 
idzie zwiększenia wymagań we wszelkich sferach działalności budowlanej, powoduje 
,że wiedza, doświadczenie, umiejętności, brak błędów, pomyłek pozwala na realizacje 
obiektów zgodnie z uniwersalnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy . Budowanie 
jest procesem złożonym tak pod względem struktury robót jak i organizacji czasowo-
przestrzennej, a bezpieczeństwo stanowi podstawowa przesłankę realizacji każdej 
inwestycji. Nowoczesne budowy oprócz szczegółowej wykonawczej dokumentacji 
technicznej wszystkich elementów budowlanych i pomocniczych wymagają do 
dokładnych projektów technologii i organizacji budowy i na ich podstawie analizując 
poszczególne czynności budowlane należy wykonać również plan bezpieczeństwa 
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i ochrony zdrowia. Dokładne zaplanowanie budowy pozwoli na wyeliminowanie 
czynników mogących spowodować opóźnienia terminów i ograniczyć czynniki 
powodujące zagrożenia w procesie budowlanym, a uczynić go całkowicie bezpiecznym 
,a zatem efektywnym.
Jednak niezwykle ważnym jest bezpieczeństwo każdego uczestnika procesu 
inwestycyjnego na każdym jego etapie, a życie i zdrowie człowieka jest najwyższym 
dobrem chronionym w cywilizowanych krajach prawem. Jednostki ludzkie składają się 
na powodzenie każdej działalności cywilizacyjnej ,oznacza to również wyższą potrzebę 
człowieka, której niespełnienie wywołuje stres, poczucie lęku i stanu zagrożenia, 
co przekłada się na jego efektywność, kreatywność, wydajność i zdrowie. Zdrowie 
oznacza indywidualny stan dobrego samopoczucia człowieka pod względem fizycznym, 
psychicznym i społecznym, a nie tylko brak choroby. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
(bhp) oznacza stan warunków pracy i organizacji pracy oraz zachowań pracowników 
zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami 
występującymi w środowisku pracy (wg normy PN-N-18001:2004).
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) jest to powszechnie używana nazwa określająca 
zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego 
wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem 
właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu 
ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego 
bezpieczeństwa i innych dyscyplin. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego 
świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie 
rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, 
w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z 
normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.
Na straży przestrzegania przepisów i zasad bhp w polskich zakładach pracy stoi 
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania z zakresu prawa pracy, 
a dotyczące bhp zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń a w tym 
najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami[1]) oraz Polskie Normy.
Coraz częściej bhp w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania podobnie jak 
zarządzanie, jakością według ISO 9001 czy zarządzania środowiskowego według ISO 
14001. Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom 
dbałości organizacji o bhp nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. Dla potrzeb krajowych 
PKN wydał normę PN-N-18001: 2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy. Organizacja systemu bezpieczeństwa powoduje konieczność zatrudnienia osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje. Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i 
higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny 
pracy, starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba 
posiadająca: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni 
staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba 
posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, starszym specjalistą do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie 
o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia 
podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż 
pracy w służbie bhp, głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może 
być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
Ponadto, jak wynika z przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku, o 
którym mowa w art. 237 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie 
zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają, co najmniej 
wymagania określone powyżej pkt. 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku 
inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres, co najmniej 8 lat.
Na drodze rozporządzeń osoby niespełniające kwalifikacji zachowują prawo wykonywania 
zawodu przez 8 lat licząc od dnia wejścia rozporządzenia. Zatem osoby zatrudnione 
w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r. i niespełniające wyżej wymienionych wymagań 
kwalifikacyjnych, zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań 
do 30 czerwca 2013 r. Po tym okresie nadal zachowują swoje uprawnienia, gwarantuje 
to Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem 
przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu.
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (przepisy bhp) oznaczają formalnie określone 
reguły dotyczące zapewnienia ochrony życia i zdrowia, które są ujęte w aktach prawnych 
ogólnych, szczegółowych i wewnątrzzakładowych. Zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy (zasady bhp) oznaczają reguły dotyczące zapewnienia ochrony życia i zdrowia, 
które nie są ujęte w formie przepisów prawa, ale wynikają z wiedzy i doświadczenia 
życiowego.
Jednak każda działalność wiąże się z pewnym zagrożeniem mogącym spowodować 
wypadek lub chorobę, ·ryzykiem scharakteryzowanym, jako prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą 
straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych 
w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu 
wykonywania pracy. Miejsce pracy człowieka, stanowisko przestrzeń pracy wraz z 
wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników 
wykonuje pracę jest podstawowym elementem analizy wszelkich zagrożeń i stosowania 
środków ochrony indywidualnej, grupowej i stanowiskowej. Wyposażenie w te środki 
pracownika noszone lub trzymane w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą 
zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w 
środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego 
celu są niezbędnym zabezpieczeniem pracownika.. 
Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: 
- zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, ·- środków ochrony 
indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku 
publicznego, ·- wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze, 
·- środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu 
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drogowym, ·- wyposażenia sportowego, ·- środków służących do samoobrony lub do 
odstraszania, ·- przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i 
naruszania porządku publicznego;

Stosowanie środków ochrony grupowej, zbiorowej przeznaczonych do jednoczesnej 
ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi 
czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy powodują 
konieczność stosowania rozwiązań systemowych, technicznych w całym obszarze i 
otoczeniu pracowników włącznie ze stosowaniem zabezpieczeń na stanowiskach, 
pomieszczeniach, w narzędziach, maszynach i urządzeniach. Stosowanie w procesie 
pracy, zabezpieczeń w środowisku materialnym pracy, przez ograniczenia i likwidację 
oddziaływań czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi urządzeń ochronnych, 
jako osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych 
funkcji: 

- zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, 
- powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w   
strefie niebezpiecznej,
- nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik 
znajduje się w strefie niebezpiecznej, 
- zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń 
technicznych, 
- nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, 

W zakresie bezpieczeństwa pracy wydaje się, że oprócz konieczności przestrzegania 
wszelkich zasad określonych przepisami zapewnienie bezpieczeństwa wynika również 
z zasad etyki i etyki zawodowej. Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim 
do norm postępowania danej grupy zawodowej i w tym sensie etyka zawodowa jest 
etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy inżyniera, osoby wykonującej 
samodzielną funkcję w budownictwie. a zatem przestrzegającą wymagania 
bezpieczeństwa, jako podstawowej przesłanki działalności zawodowej.
Istotą zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych jest 
przeciwdziałanie zagrożeniom W literaturze określono powtarzalne zagrożenia przy 
powszechnie występujących robotach budowlanych. Dla kierownika budowy niezbędne 
jest posiadanie wiedzy o wszelkich zagrożeniach, metodach przeciw działaniu, likwidacji 
i profilaktyce technicznej. Identyfikacja zagrożeń w poszczególnych elementach prac 
budowlanych jest niesłychanie istotna. Prace budowlane można podzielić na szereg 
etapów realizacyjnych wynikających z technologii robót budowlanych. 

W każdym procesie budowlanym, na każdym stanowisku pracy należy szczegółowo 
zidentyfikować wszelkie zagrożenia wynikające z charakterystyki czynności 
budowlanych. Pozwalają one podjąć odpowiednie środki ostrożności dla zabezpieczenia 
pracujących osób. Podstawowe zagrożenia w każdym procesie budowlanym, na każdym 
stanowisku pracy należy szczegółowo zidentyfikować wszelkie zagrożenia wynikające 
z charakterystyki czynności budowlanych. Pozwalają one podjąć odpowiednie środki 
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ostrożności dla zabezpieczenia pracujących osób. 
 
W robotach ziemnych występuje szereg zagrożeń szczegółowo opisanych w pozycji 
„Roboty ziemne w budownictwie tego samego autora. Te zagrożenia to:

• utraty stateczności skarp, wykopów, szerokoprzestrzennych, zasypanie wykopów 
wąsko przestrzennych, wadliwa organizacja robót, wadliwe wykonanie robót 
ziemnych, wykopów, przekopów, nasypów;

• utrata stateczności maszyn budowlanych, zagrożenia ze strony maszyn do robót 
ziemnych, złej obsługi, bądź niesprawności maszyn i urządzeń;

• utraty stateczności skarp budowli ziemnych, od ruchu maszyn i ruchu pojazdów 
roboczych;

• występowania niewybuchów, niewypałów, sieci uzbrojenia, gazu, kabli, sieci i linii 
energetycznych,

• zagrożenia dla operatorów maszyn w postaci hałasu, drgań.
• upadki, zasypy, osuwiska, bezpośredni wpływ na człowieka mas ziemnych

W robotach montażowych występują zagrożenia:
upadki z wysokości, urazy przy montażu elementów, porażenia prądem elektrycznym od 
instalacji, sieci, linii energetycznych, oparzenia;
• utrata stateczności dźwigów i żurawi montażowych, przewrócenia się żurawia;
• uderzenia spadającym elementem;
• zmiażdżenia kończyn lub innych części ciała przez montowany element;
• pęknięcia liny
• upadku z montowanej konstrukcji;
• wadliwe składowanie elementów, uderzenia elementami przewracającymi się na 

składowisku.

W robotach ciesielskich, zbrojarskich i betonowych występują zagrożenia:

• przy robotach zbrojarskich występują zagrożenia skaleczeń, zagrożenia od maszyn, 
zagrożenia od spawania metalu, zagrożenia związane z montażem zbrojenia w 
deskowaniu. 

• przy układaniu mieszanki betonowej zagrożenia od przenośników taśmowych, pomp 
do betonu, zasobników do betonu, transportu poziomego i pionowego taczkami

• przy montażu i demontażu deskowań występują zagrożenia upadku, spadania 
konstrukcji, deskowań, uderzenia elementami itd.

Przy robotach murowych występuje zagrożenie uderzenia odłamkami elementów 
drobnowymiarowych, cegły, bloczki, zaprawy, zagrożenia spadnięcia z rusztowania, 
spadania narzędzi z wysokości.
Roboty wykończeniowe powodują wiele zagrożeń przykładowo.

roboty tynkarskie niosą zagrożenia podobne do robót murowych a przy stosowaniu 
agregatu tynkarskiego – zagrożenie uderzenia zaprawą;
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przy robotach malarskich najistotniejsze zagrożenia to wybuch par rozpuszczalników, 
zagrożenia dla oczu, zatrucia parami, no i oczywiście zagrożenia pracy na wysokości;
roboty dekarskie zagrażają upadkiem z wysokości osób i materiałów, stosowaniem 
szkodliwych dla zdrowia materiałów, niosą zagrożenie oparzeniem przy zgrzewaniu 
materiałów izolacyjnych, lutowaniu, stosowaniu podgrzewanych materiałów 
izolacyjnych.

 Roboty budowlanych w zakresie rusztowań występują zagrożenia:

• upadek montażysty z wysokości,
• uderzenia montażysty lub osoby przechodzącej pod rusztowaniem spadającymi 

materiałami lub narzędziami;
• utraty stateczności przez rusztowanie;
• przechylenie się rusztowania wiszącego lub jego zerwanie;
• uszkodzenie rąk montażysty;
• poślizgniecie się montażysty na drabinie.

 W każdej inwestycji należy identyfikować i planować działania w poszczególnych 
obszarach zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy .Koniecznym 
jest wykonywanie szczegółowych Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i 
racjonalizowanie działania w celu osiągnięcia celu bez wypadkowej realizacji inwestycji 
i robót budowlanych. Celem planu bioz jest zapewnienie bezpieczeństwa na budowie 
i ochrona zdrowia załogi. Planować należy wszystko to, co jest niezbędne, aby ten cel 
osiągnąć, czyli urządzenia zabezpieczające, czynności organizacyjne i kierownicze, 
przygotowanie zawodowe pracowników, procedury postępowania dla powtarzających 
się sytuacji, określenia przedsięwzięć (czynności) bhp przez pryzmat zidentyfikowanych 
zagrożeń do realizacji poszczególnych procesów roboczych (robót), projektowania 
organizacji budowy (w wymiarze czasowo-przestrzennym) z uwzględnieniem 
zachowania warunków bezpieczeństwa. Rzeczowe planowanie bioz wymaga 
szczegółowego zaplanowania procesów budowlanych pod względem technologicznym 
i organizacyjnym.
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2.	Podstawowe	pojęcia,	definicje.

 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) oznacza stan warunków pracy i organizacji 
pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia 
i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy (wg normy PN-N-
18001:2004). Bezpieczeństwo oznacza wyższą potrzebę człowieka, której niespełnienie 
wywołuje stres, poczucie lęku i stan zagrożenia, a nie tylko brak zagrożenia.

Bezpieczeństwo pracy – zespół warunków, które powinny być zachowane na terenie 
budowy, aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla 
zdrowia.

Zdrowie oznacza indywidualny stan dobrego samopoczucia człowieka pod względem 
fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brak choroby.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (przepisy bhp) oznaczają formalnie określone 
reguły dotyczące zapewnienia ochrony życia i zdrowia, które są ujęte w aktach prawnych 
ogólnych, szczegółowych i wewnątrzzakładowych.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (zasady bhp) oznaczają reguły dotyczące 
zapewnienia ochrony życia i zdrowia, które nie są ujęte w formie przepisów prawa, ale 
wynikają z wiedzy i doświadczenia życiowego.

Osłona to element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do ochrony człowieka 
przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i 
układów roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego,
 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z 
natryskami, ustępy, palarnie, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do 
wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia 
do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej;
 
Pomieszczenie pracy to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w 
którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników 
pomieszczeń, w których:

a) łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej 
jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź 
praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją 
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urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
b) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich 
warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków 
ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
c) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w 
nich pracowników zajmujących się obsługą;
Pomieszczenie stałej pracy to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania 
tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny,
 
Pomieszczenie czasowej pracy to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas 
przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin,
 
Przepisy techniczno-budowlane to przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy,
 
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,
 
Teren zakładu pracy to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji 
pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy,
 
Miejsce pracy to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma 
dostęp w związku z wykonywaniem pracy,
 
Stanowisko pracy to przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty 
pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę,
 
Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez 
pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych 
z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w 
tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. 

Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: 

• zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, ·- środków ochrony 
indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku 
publicznego, ·- wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i 
ratownicze, 

• środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o 
ruchu drogowym, ·- wyposażenia sportowego, ·- środków służących do samoobrony 
lub do odstraszania, ·- przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania 
zagrożeń i naruszania porządku publicznego;
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Środki ochrony zbiorowej to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy 
ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami 
występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami 
technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach,
 
Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami 
fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy,
 
Urządzenia ochronne to osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z 
niżej wymienionych funkcji: 

• zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,
• powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w 

strefie niebezpiecznej,
• nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik 

znajduje się w strefie niebezpiecznej,
• zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń 

technicznych, ·- nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych 
lub szkodliwych, 

Zagrożenie to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę, 

Punkt pierwszej pomocy to, w zależności od wielkości zakładu pracy, rodzaju 
prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń - pomieszczenie lub 
wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni, wyposażone w umywalki z ciepłą 
i zimną wodą oraz niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy; 

Znak bezpieczeństwa to znak utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, 
barwy i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący 
określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem, 

Sygnały bezpieczeństwa to sygnały świetlne i dźwiękowe, komunikaty słowne lub 
sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia pracowników,

Sygnał świetlny to sygnał emitowany przez urządzenie wykonane z przezroczystych 
lub półprzezroczystych materiałów, podświetlonych od wewnątrz lub z tyłu, tak, aby 
dawało to efekt świecącej powierzchni,

Sygnał dźwiękowy to sygnał akustyczny emitowany przez urządzenie przeznaczone do 
tego celu, bez użycia głosu ludzkiego i nieemitujące tego głosu, wskazujący na zaistnienie 
oraz - w razie potrzeby - trwanie i zakończenie niebezpiecznej sytuacji,

Sygnał ręczny to ustalony ruch lub układ rąk i dłoni, służący do kierowania osobami 
wykonującymi czynności mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników,
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Komunikat słowny to ustalona, krótka i jednoznaczna, informacja słowna wypowiadana 
przez człowieka lub emitowana, jako głos ludzki, nakazującą określone postępowanie w 
celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 

Środowisko pracy – warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami 
fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy;

Zagrożenie – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę;

Materiały niebezpieczne – substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane, jako 
niebezpieczne zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych oraz 
materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy 
zagrożenia zgodnie z przepisami o szkodliwych czynnikach biologicznych;

Ryzyko zawodowe – 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;

Środki ochrony indywidualnej – wszelkie środki noszone lub trzymane przez 
pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych 
z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w 
tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu;

Środki ochrony zbiorowej – środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy 
ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami 
występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami 
technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach;

Przepisy techniczno-budowlane – przepisy ustawy Prawo budowlane oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy;

Teren zakładu pracy – przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji 
pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy;

Miejsce pracy – miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma 
dostęp w związku z wykonywaniem pracy;

Stanowisko pracy – przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, 
w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę;

Pomieszczenie pracy – pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym 
wykonywana jest praca;

Pomieszczenie stałej pracy – pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania 
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tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny;

Pomieszczenie czasowej pracy – pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania 
tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin;
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, 
ustępy, palarnie, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do wypoczynku, 
pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, 
suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

Punkt pierwszej pomocy – pomieszczenie lub wyodrębnione miejsce o wystarczającej 
powierzchni, wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz niezbędny sprzęt i 
inne środki do udzielania pierwszej pomocy;

Znak bezpieczeństwa – znak utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, 
barwy i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący 
określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem;

Sygnały bezpieczeństwa – sygnały świetlne i dźwiękowe, komunikaty słowne lub sygnały 
ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z 
koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania 
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 
szczególności działalność obejmująca:

• projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i 
sprawowanie nadzoru autorskiego,

• kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 

kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
• rzeczoznawstwo budowlane.

Osobami pełniącymi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie są uczestnicy 
procesu budowlanego, czyli: inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik 
budowy, kierownik robót, a także rzeczoznawca budowlany.

Inżynier budownictwa to osoba posiadająca uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie, w specjalności określonej w ustawie Prawo budowlane, wykonująca 
zawód polegający na: 

• projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji, 
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• nadzorze nad procesem powstawania obiektów budowlanych, 
• utrzymaniu obiektów budowlanych, 
• edukacji w wyżej wymienionym zakresie. 
Inżynierowie budownictwa tworzą izbę samorządu zawodowego, w której są zrzeszeni 
w charakterze członków izby. Inżynierowie budownictwa, – jako członkowie izby 
samorządu zawodowego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali 
regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie 
przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.

Inżynier budownictwa w procesie budowlanym może pełnić następujące funkcje:

• kierownik budowy,
• projektant,
• inspektor nadzoru inwestorskiego
• nadzór autorski

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, odpowiedzialnym za 
przebieg danego procesu budowlanego, w tym za zorganizowanie budowy i kierowanie 
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie dokumentacji budowy 
poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku budowy. 
Teren budowy: Przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Kierownik budowy sprawuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, 
ustanawiany jest przez inwestora w celu prawidłowego i zgodnego z projektem 
wykonania prac budowlanych.
Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jakie mają miejsce 
na terenie budowy. Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność od formalnego 
ustanowienia i swoje obowiązki pełni do momentu oddania obiektu budowlanego do 
użytku lub formalnego ustanowienia innego kierownika budowy. Jeżeli na budowie 
wykonywane są prace, do kierowania, którymi wymagane jest przygotowanie 
zawodowe w innej specjalności techniczno-budowlanej niż tej, którą posiada kierownik 
budowy, obowiązkiem inwestora jest ustanowienia kierownika robót w odpowiedniej 
specjalności, którego zadaniem będzie kierowanie tymi specjalistycznymi robotami. 

Obowiązki kierownika budowy zostały określone w ustawie Prawo budowlane. Na 
podstawie art. 21a oraz 22 ustawy Prawo budowlane, obowiązki kierownika budowy to:
wykonywanie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz do należytej staranności w wykonywaniu pracy,
sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, w oparciu o informacje uzyskane od 
projektanta, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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(BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych;

Zapewnienie bezpieczeństwa na budowie jest jednym z podstawowych obowiązków 
kierownika budowy, osoba odpowiedzialna z mocy prawa za prowadzoną budowę. 
Odpowiedzialność kierownika za budowę potwierdzają również przepisy prawa 
europejskiego i orzeczenia, wyroki sądów administracyjnych, najwyższych i 
międzynarodowych. Obowiązkowym jest sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia dla każdej budowy oraz konieczność zachowania wszelkich wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Zgodnie z Art. 3. Prawa Budowlanego ilekroć w opracowaniu jest mowa o:

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % 
powierzchni całkowitej budynku;

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, 
estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 
wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową;

Obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, 
wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia 
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kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi,
podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w 
niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia 
budowlanego;

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:
1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki,drabinki, śmietniki;

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku, 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego 
obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w 
przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
Art. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu 
i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789), wszedł w życie z dniem 1 lipca 2011 r. bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym;

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki;
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Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego;

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu;

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi;

Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organy administracji 
architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, 
określonej w rozdziale 8;

Organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.2));

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

Odnawialne źródło energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o 
którym
mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

Ciepło użytkowe w kogeneracji – należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w 
kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne.
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Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka działalności projektowej 
i realizacyjnej projektanta konstrukcji, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, kierownika robót.

Modernizacja- zgodnie z interpretacją Głównego Nadzoru Budowlanego związku z 
wątpliwościami związanymi z brakiem w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn.zm.) pojęcie „modernizacja” zostało 
wykreślone z art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane przez art. 90 pkt 2 lit. a ustawy z 
dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej - w związku z reforma ustrojowa państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 
z pózn. zm.). Zmiana ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Ustawodawca dokonując 
zmian w Prawie budowlanym, związanych z reforma administracyjna państwa w ogóle 
zrezygnował z posługiwania się pojęciem „modernizacja”, wprowadzając równocześnie 
zmianę definicji remontu. W obecnym stanie prawnym w art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo 
budowlane podano definicje: „budowy - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu 
budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego ”.W art. 3 pkt 7 zdefiniowano: „roboty budowlane - należy przez 
to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego ”.W pkt 8 art. 3 określony został „remont - należy przez 
to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym”. Natomiast pkt 7a art. 3 zdefiniował pojęcie „przebudowy - 
należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku, których następuje 
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
wysokość, długość, szerokość, bądź liczba kondygnacji;
W przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.”

W ten sposób ustawodawca jednoznacznie zdefiniował i uporządkował zakres 
pojęciowy występujący w przepisach Prawa budowlanego, w tym również rozwiązał 
jasno kwestie zakwalifikowania „modernizacji”. Pojęcie „modernizacja” mieści się w 
zakresie pojęciowym „remontu”, „przebudowy” albo „rozbudowy”.

Zatem, odpowiednie zakwalifikowanie wykonywanych robót budowlanych ma istotne 
znaczenie w przypadku rozbudowy lub wykonywania robót budowlanych, dotyczących 
przebudowy albo remontu. Jest to związane z obowiązkiem wydania przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej odpowiednio pozwolenia na budowę (art. 
28 ustawy - Prawo budowlane) lub przyjęcie zgłoszenia (art. 29 i 30 ustawy - Prawo 
budowlane).
Jednakże mając na uwadze, że brak pojęcia „modernizacja” może powodować 
wątpliwości w zakresie prawidłowego zakwalifikowania wykonywanych robót 
budowlanych, szczególnie dotyczących projektów realizowanych ze środków Unii 
Europejskiej, dopuszcza się umieszczanie, w razie konieczności, w wydawanych 
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decyzjach o pozwoleniu na budowę, dotyczących przebudowy albo rozbudowy, w 
nawiasie określenia „modernizacja”.
Należy natomiast podkreślić, że wydawanie pozwolenia na budowę - wykonanie 
robót budowlanych określonych w decyzji jedynie pojęciem „modernizacja”, które nie 
występuje w ustawie - Prawo budowlane – nie jest właściwe. Akt administracyjny, jakim 
jest decyzja o pozwoleniu na budowę, musi obejmować wyłącznie określenia ustawowe.
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3.	Bezpieczeństwo	konstrukcji.

Bezpieczeństwo na budowie związane jest wprost z bezpieczeństwem wznoszonych 
konstrukcji. Awarie i katastrofy budynków, budowli i konstrukcji bezpośrednio 
skutkują zagrożeniem życia budowniczych i użytkowników. Należy stwierdzić, 
że na prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub katastrofy, zagrożenia stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy istotny wpływ mają błędy na etapie procesu 
projektowania, realizacji i użytkowania budynków i budowli. Awarie, katastrofy, wypadki 
przy wznoszeniu i użytkowaniu obiektów budowlanych towarzyszą człowiekowi od 
zawsze. Nie bez znaczenia jest występowanie coraz częstszych anomalii atmosferycznych 
i pogarszającego się stanu technicznego obiektów. Stan bezpieczeństwa określa 
bardzo duża liczbą trudnych do jednoznacznego określenia parametrów koniecznych 
do uwzględnienia podczas całego procesu budowlanego; nie do pominięcia 
jest tutaj również niedoskonałość człowieka. Dążymy jednak do projektowania i 
wznoszenia takich konstrukcji, których zawodność byłaby ograniczona do minimum. 
 
Przeglądy bezpieczeństwa użytkowania winny być wykonywane „każdorazowo w razie 
wystąpienia niekorzystnych zjawisk oddziałujących na ten obiekt” (art. 62, ust. 1, pkt 4).  

Kolejna zmiana wprowadzona została rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 
marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56 z 2009 r., poz. 461) . W 
dziale V „Bezpieczeństwo konstrukcji” § 204, ust. 7 ww. rozporządzenia ustawodawca 
narzucił tym razem konieczność kontrolowania odpowiedzi konstrukcji na przykładane 
do niej obciążenia:

Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania 
znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, 
handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia 
do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: 
przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.
Bezpieczeństwo konstrukcji ściśle określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- wraz ze zmianami.

Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji
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§ 203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane 
w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania 
nie prowadziły do:  
1) zniszczenia całości lub części budynku, ·2) przemieszczeń i odkształceń o 
niedopuszczalnej wielkości, ·3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub 
zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów 
konstrukcji, ·4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 
przyczyny.

§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 
żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a 
także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.

3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w 
konstrukcji budynku nie mogą wystąpić:

1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do 
niej niekonstrukcyjnych części budynku,

2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz 
uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia.

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem.

4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, 
jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania 
konstrukcji.

5. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia 
jego przydatności do użytkowania.

6. W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków 
projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie 
określone w ust. 4 nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstrukcji, które 
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wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.

7.Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania 
znacznej ilości osób takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, 
handlowe, dworcowe, powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia 
do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji takich jak: 
przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia konstrukcji. 

§ 205. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być 
stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagrożenia, 
wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, 
przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania 
podłoża.

Projektant konstrukcji budowlanych ma za zadanie, na podstawie projektu 
architektonicznego i przy współpracy z architektem zaprojektować konstrukcję budynku 
zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną oraz obowiązującymi Polskimi Normami. To 
właśnie projektant konstrukcji odpowiada później wraz z kierownikiem budowy za 
bezpieczeństwo ludzi użytkujących jego konstrukcję. 
Bezpieczeństwo konstrukcji to podstawowa przesłanka działalności projektowej 
i realizacyjnej projektanta konstrukcji, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, kierownika robót i w myśl Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. późniejszymi) to, że budynki i 
urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, 
aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły 
do zniszczenia całości lub części budynku, a przemieszczenia i odkształcenia nie 
przekraczały dopuszczalnych. 
 
Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
granicznych nośności(SGN) oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania (SGU) 
i przejściowych stanów granicznych(PSGU) , tak jak w przypadku oddziaływań typu 
para sejsmicznego, oddziaływań wynikających z eksploatacji górniczej w żadnym z jego 
elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności SGN uważa się za przekroczone, 
jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w 
budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego 
mienia natomiast stany graniczne przydatności do użytkowania SGU uważa się za 
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 
Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić lokalne uszkodzenia, w tym 
również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd 
konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,
 
Nie mogą w poszczególnych elementach konstrukcji obiektu, czy też elementach 
wykończeniowych wystąpić odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające 
na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również 
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funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych 
budynku i elementów wykończenia, Nie dopuszczalne jest również wystąpienie drgań 
dokuczliwych dla ludzi lub powodujących uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem. Należy również spełnić wszelkie warunki bezpieczeństwa 
konstrukcji, projektując ją w taki sposób by odpowiadała wszelkim normom, warunkom 
technicznym, instrukcjom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wznoszenie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników sąsiednich budynków, 
budowli, instalacji lub prowadzić do obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków 
projektowanych(SGU) na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, 
budynki, budowle, konstrukcje należy zabezpieczyć na wszelkie oddziaływania 
powodujące uszkodzenia, drgania konstrukcji, odkształcenia, które wynikają z 
oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.

Budynki użyteczności publicznej, budynki miejskie jak hale widowiskowe, wystawowe, 
targowe, handlowe powinny być wyposażone w systemy stałej kontroli parametrów 
istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, czyli przemieszczeń, odkształceń naprężenia 
konstrukcji w celu stałego monitorowania stanu bezpieczeństwa.
Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być stosowane 
zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagrożenia, wynikającego 
z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, przez które 
rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania podłoża.
W przypadku skomplikowanych warunków lokalizacyjnych, modernizacji, przebudowy 
istniejącego budynku etap projektowania powinien być poprzedzony ekspertyzą 
techniczną stanu obiektu istniejącego, stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i 
przydatności do użytkowania, uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem 
nowego budynku. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia 
budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów 
budynku, ze szczególnym uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
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4.	Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	w	budownictwie	-	
podstawa	prawna.

Podstawa prawna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle obszerna 
i w zasadzie zawiera wszelkie ustawy, rozporządzenia, normy, warunki techniczne 
występujące na przestrzeni lat. Właściwa identyfikacja zagrożeń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez kierownika budowy jest niezwykle skomplikowana 
ze względu na specyfikę robót budowlanych, w których wykonuje się elementy związane z 
różnymi przepisami określonymi nie tylko dla branży budowlanej. Ta wielowarstwowość 
powoduje, że kierownik budowy niejednokrotnie musi być wspierany przez powołane 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu 
bhp i prowadząca stałe wsparcie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie na każdym etapie realizacji inwestycji. Jednak odpowiedzialność 
podstawowa w zakresie bhp spoczywa wyłącznie na kierowniku budowy, a znajomości 
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy, rozporządzeń i przepisów z zakresu ochrony 
pożarowej jest nieodzowna.
Przepisy podstawowe i ogólne.
Prawo budowlane.
Kodeks pracy (ustawa z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141); tekst jednolity 
z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94, ost. zm. Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 
1398) 
Ogólne przepisy BHP - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, 
zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330). 
Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 100, poz. 836 
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4.1.Podstawa Prawna w zakresie bezpieczeństwa na podstawie 
Prawa Budowlanego.

Podstawowym aktem normatywnym, który szczegółowo reguluje problematykę 
projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych, a także 
przede wszystkim pozycję prawną inżyniera budownictwa(opsftwb), jego prawa oraz 
obowiązki jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami), a o sprawach odpowiedzialności zawodowej. W 
tym wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego mówi Ustawa z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
Odpowiedzialności tej podlegać mogą wszystkie osoby pełniące samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, kierownika robót, jeśli popełniła jedno z przestępstw lub wykroczeń 
określonych w art. 90 - 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 
r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz uczestnicy procesu inwestycyjnego, jak również po 
jego zakończeniu i odbiorze końcowym, na etapie utrzymania budynków, obiektów we 
właściwym stanie technicznym.

Również  Art. 95 Prawa Budowlanego stwierdza, że odpowiedzialności takiej podlegać 
może osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną, jeśli dopuściła się występków 
lub wykroczeń, określonych w Prawie Budowlanym, może zostać ukarana wskutek 
rażących błędów lub zaniedbań, spowodowania zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska, znacznych szkód materialnych, nie spełniania 
lub niedbałego spełniania swoich obowiązków, uchylania się od podjęcia nadzoru 
autorskiego lub wykonywania niedbale obowiązków wynikających z pełnienia tego 
nadzoru.
Zgodnie z art. 45 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.) inżynier budownictwa może podlegać takiej odpowiedzialności, 
jeśli w sposób zawiniony naruszy jeden z obowiązków członka izby.
Niesłychanie ważnym elementem odpowiedzialności prawnej jest zapewnienie 
bezpieczeństwa konstrukcji obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.z późniejszymi) Dział V. 
Bezpieczeństwo konstrukcji, a w szczególności 
§ 203, § 204, § 205, § 206.Odpowiedzialność ta spoczywająca głownie na projektancie 
konstrukcji obiektu,
a na etapie użytkowania na osobie przeprowadzającej okresowe kontrole stanu 
technicznego.

Zatem można stwierdzić, że uczestnicy procesu inwestycyjnego, użytkownicy, właściciele 
nieruchomości, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jak 
również wszystkie osoby wykonujące jakąkolwiek działalność związaną z budownictwem 
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mogą w różnoraki sposób odpowiadać za naruszenia prawa, brak należytej staranności, 
czy też inne nieprawidłowości.
Naruszeniem prawa jest również zaniechanie, brak reakcji, brak skutecznego działania 
w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa budynku, budowli, instalacji, 
szczególnie, kiedy osoby posiadające stosowne uprawnienia pozostają obojętne na 
zagrożenia. Ponad wszystko, tak jak winnych zawodach osoby posiadające uprawnienia 
budowlane nie pełnią tych obowiązków w czasie godzin pracy, ale muszą reagować na 
wszelkie zagrożenia, a zasady etyki zawodowej obowiązują cały czas. 

Najważniejsze akty prawne w zakresie Prawa Budowlanego:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wraz ze zmianami.(Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z 2002 r.z późniejszymi) a w szczególności Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji

§ 203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane 
w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania 
nie prowadziły do: 

1) zniszczenia całości lub części budynku, 
2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

4) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie 
stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 
żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a 
także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia.

3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w 
konstrukcji budynku nie mogą wystąpić:

1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na 
przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do 
niej niekonstrukcyjnych części budynku,
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2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 
przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz 
uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 
oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem.
4. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, 
jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania 
konstrukcji.

5. Wzniesienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia 
jego przydatności do użytkowania.

6. W zakresie stanów granicznych przydatności do użytkowania budynków 
projektowanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej, wymaganie 
określone w ust. 4 nie dotyczy tych odkształceń, uszkodzeń oraz drgań konstrukcji, które 
wynikają z oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą.

7. Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania 
znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, 
handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia 
do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: 
przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.
 
§ 205. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej powinny być 
stosowane zabezpieczenia konstrukcji budynków, odpowiednie do stanu zagrożenia, 
wynikającego z prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją górniczą, 
przez które rozumie się wymuszone przemieszczenia i odkształcenia oraz drgania 
podłoża.
§ 206. 1. W przypadku, o którym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna 
być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu istniejącego, 
stwierdzającego jego stan bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, 
uwzględniającą oddziaływania wywołane wzniesieniem nowego budynku. 
2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny 
być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z 
uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.
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4.2.Podstawa prawna bezpieczeństwa wynikająca z Kodeksu Pracy.

W związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, polskie prawo zostało 
w przystosowane do wymagań unijnych w zakresie ochrony człowieka w środowisku 
pracy, głównie przez dyrektywy, które są aktami prawnymi skierowanymi do państw 
członkowskich i nakładającymi obowiązek wydania własnych przepisów prawnych 
wprowadzających w życie ich treść. 
Podstawą prawną bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej jest dyrektywa 
89/391/EWG z dnia 12.06.1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183 z 29.06.1989).
Dyrektywa 89/391/EWG, zwana ze względu na swój przewodni charakter dyrektywą 
ramową, zawiera podstawowe wymagania prawne dotyczące obowiązków pracodawcy 
i pracowników w zakresie ochrony życia i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz 
odsyła do dyrektyw szczegółowych w zakresie uregulowań dotyczących poszczególnych 
działów gospodarki narodowej (sekcji i podsekcji działalności), grup szczególnego ryzyka 
(np. młodociani i kobiety), rodzajów procesów pracy i rodzajów zagrożeń.
Dyrektywa ramowa wprowadziła nowe podejście do problematyki bezpieczeństwa i 
higieny pracy, m.in. poprzez następujące wymagania:
-aktywne zapobieganie zagrożeniom, ocena ryzyka;
-partycypacja, współudział pracowników w zarządzaniu;
-zapewnienie ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
-integracja różnych działań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy są:

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94, z póżn. zm. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650; z póż. zm.

Ustawy zasadnicze regulujące sprawy bezpieczeństwa są Prawo Budowlane i Kodeks 
Pracy.
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podstawowe wymagania prawne zawierają 
zapisy ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Dz.U.1998.21.94; z póżn. zmianami 
regulują ustawy, rozporządzenia, akty wykonawcze zawarte w dziale X Kodeksu Pracy i 
następujące rozdziały zagadnienia:.

1.rozdział I „Podstawowe obowiązki pracodawcy” (art. 207 – 2093), w tym: obowiązki 
pracodawcy w zakresie bhp, obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie bhp, 
współdziałanie pracodawców zatrudniających pracowników w tym samym miejscu, 
zawiadomienie o rozpoczęciu działalności, działania pracodawcy w zakresie bhp;
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2.rozdział II „ Prawa i obowiązki pracownika” (art. 210 – 212), w tym: powstrzymanie się 
pracownika od wykonywania pracy, obowiązki pracownika w zakresie bhp, obowiązki 
osoby kierującej pracownikami w zakresie bhp;

3.rozdział III „Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy” (art. 213 – 214), w tym: 
budowa i przebudowa obiektu budowlanego, zapewnienie pomieszczeń pracy;

4.rozdział IV „Maszyny i inne urządzenia techniczne” (art. 215 – 219), w tym: konstrukcja 
i budowa maszyn, zabezpieczenia maszyn, deklaracja zgodności, narzędzia pracy;

5.rozdział V „Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególnie zagrożenie dla zdrowia 
lub życia” (art. 220 – 225), w tym: ustalenie stopnia szkodliwości materiałów i procesów 
technologicznych, substancje i preparaty chemiczne, czynniki rakotwórcze i mutagenne, 
szkodliwe czynniki biologiczne, promieniowanie jonizujące, prace wykonywane, przez 
co najmniej dwie osoby;

6.rozdział VI „Profilaktyczna ochrona zdrowia” (art. 226 – 233), w tym: ryzyko zawodowe, 
zapobieganie chorobom zawodowym, badania lekarskie pracowników, stwierdzenie 
objawów choroby zawodowej, niezdolność do wykonywania pracy, posiłki profilaktyczne 
i napoje, urządzenia higieniczno-sanitarne, środki higieny osobistej;

7.rozdział VII „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe” (art. 234 – 2371), w tym: 
obowiązki pracodawcy dotyczące wypadku przy pracy, obowiązki dotyczące rozpoznania 
choroby zawodowej, definicja choroby zawodowej, analiza wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

8.rozdział VIII „Szkolenia” (art. 2372 – 2375), w tym: dopuszczenie pracownika do pracy, 
szkolenia wstępne i okresowe, zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami bhp, 
instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy;

9.rozdział IX „Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze” 
(art. 2376 – 23710), w tym: dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej, 
dostarczenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, współdziałanie pracodawcy ze 
związkami zawodowymi, dopuszczenie pracownika do pracy, przechowywanie, pranie i 
konserwacja środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;

10.rozdział X „Służba bezpieczeństwa i higieny pracy” (art. 23711), w tym: definicja 
służby bhp, zasady wykonywania zadań służby bhp;

11.rozdział XI „Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja 
bezpieczeństwa i higieny pracy” (art. 23711a – 23713a), w tym: konsultacje pracodawcy z 
pracownikami, definicja komisji bhp, zadania komisji bhp, przedstawiciele pracowników;

12.rozdział XII „Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub 
innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi” (23714);
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13.rozdział XIII „Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w 
różnych gałęziach pracy” (23715).

Akty wykonawcze do działu X Kodeksu pracy obejmują m.in.:
1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650; z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860; z późn. zm.).

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.1996.69.332; z późn. zm.).

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2011.33.166).

5.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U.2002.217.1833; z późn. zm.).

6.Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322; z późn. zm.).

7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.2009.150.870).

8.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
(Dz.U.2009.105.869).

9.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704; z późn. zm.).

10.Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2004.125.1317; z późn. 
zm.).

Podstawowym aktem wykonawczym do działu X Kodeksu pracy są ogólne przepisy bhp, 
które obejmują następujące działy i załączniki oraz zagadnienia:
1.dział I „Przepisy wstępne” (§ 1 – 2) obejmuje zakres rozporządzenia i terminologię;

2.dział II „Obiekty budowlane i teren zakładu pracy” (§ 3 – 13) obejmuje m.in. teren 
zakładu pracy, obiekty budowlane i budynki, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi 
dla pieszych, dojazdy pożarowe, drogi ewakuacyjne;
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3.dział III „Pomieszczenia pracy” (§ 14 – 38), w tym: przepisy dotyczące pomieszczeń 
pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja;

4.dział IV „Procesy pracy” (§ 39 – 110), w tym: przepisy ogólne, organizacja stanowisk 
pracy, obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych, transport 
wewnętrzny i magazynowanie, ochrona przed hałasem, prace szczególnie niebezpieczne;

5.dział IV „Procesy pracy”, rozdział 6 „Prace szczególnie niebezpieczne” (§ 80 – 110), 
w tym: przepisy ogólne, roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe 
prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, 
kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, prace na wysokości;

6.dział V (§ 111 – 115) i załącznik nr 1 „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne 
oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny osobistej”;

7.dział VI „Przepisy przejściowe i końcowe” (§ 116 – 118);

8.załącznik nr 2 „Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa”;

9.załącznik nr 3 „Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej”.

Odpowiedzialność kierowników budowy, kierowników robót w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy jest wiedzą bardzo obszerną, zróżnicowaną, wielkoobszarową, 
dotyczącą wielu pól prawnych. Każde pole prawne odpowiedzialności jest związane z 
różnymi, specyficznymi procedurami, postępowaniami, obowiązkami prawnymi oraz 
zróżnicowanymi środkami odwoławczymi.

Najbardziej dotkliwymi odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
są odpowiedzialność karna, mogąca spowodować skazanie na karę bezwzględnego 
pozbawienia wolności i odpowiedzialność odszkodowawcza przekraczająca wartości 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialności prawnej wynikającej z Kodeksu Pracy podlega każdy uczestnik 
procesu inwestycyjnego, inwestor, właściciel nieruchomości, działki budowlanej, 
zarządca nieruchomości, na których ciąży szereg obowiązków prawnych określonych 
w prawie, rozporządzeniach, instrukcjach, normach, orzeczeniach, wyjaśnieniach 
rozstrzygnięciach sądowych, interpretacjach prawnych i innych dokumentach.
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4.3.Podstawa prawna w zakresie bhp wynikająca z przepisów 
wszelkich branż związanych z budownictwem i przemysłem.

Jedną z podstawowych elementów bezpieczeństwa są polskie normy przedstawione w 
poniższej tabeli.

Tabela. Polskie normy w zakresie bezpieczeństwa.

Polskie Normy

Lp. Nr Tytuł

1
PN-EN 341:1999 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z 

wysokości. Urządzenia do opuszczania.

2
PN-EN 353-1:2005

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Urządzenia samozaciskowe 
ze sztywną prowadnicą.

3
PN-EN 353-2:2005

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Urządzenia samozaciskowe 
z giętką prowadnicą.

4
PN-EN 354:2010 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 

upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwa.

5
PN-EN 355:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 

upadkiem z wysokości – Amortyzatory.

6 PN-EN 360:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne.

7
PN-EN 361:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 

upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa.

8 PN-EN 362:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości – Łączniki.

9
PN-EN 363:2008

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości – Systemy powstrzymywania 
spadania.

10 PN-EN 365:2006

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania 
dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, 
badań okresowych, napraw i znakowania.
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W zakresie wymagań bhp dotyczących azbestu mówi Ustawa z 19.6.1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20; Kost. 
zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10 poz. 72) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14.10.2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 
(Dz. Nr 216, poz. 1824) 
Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 2.4.2004 r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. 
Nr 71, poz. 649) 
Rozporządzenie Min. Gosp. Pracy i Polityki Społ. z 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania 
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. Nr 192, poz. 
1876) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 4.8.2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich 
pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz.U. Nr 
183, poz. 1896) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 10.1.2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych 
dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w 
zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i 
aktualizacji (Dz.U. Nr 13, poz. 109) 
Badanie lekarskie –wymagania bhp.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ost. zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, 
poz. 1405) 
Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 15.9.1997 r. w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz 
studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki 
zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 
niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz.U. Nr 120, 
poz. 767, zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 58, poz. 374) .Rozporządzenie Min. 
Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 10.4.2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów 
badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub 
substancji psychotropowych w organizmie (Dz.U. Nr 70, poz. 646) 
Ustawa z 27.6.1997 r. o służbie medycyny pracy (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 
1317) 
Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 25.9.2001 r. w sprawie zadań służby 
medycyny pracy (Dz.U. Nr 118, poz. 1270).
W zakresie innych dziedzin i branż :
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ., Przem. Ciężkiego oraz Zdr. z 13.4.1951 r. 
w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz.U. Nr 22, poz. 174) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 6.9.1999 r. w sprawie bhp przy magazynowaniu, 
napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. Nr 75, poz. 846, zm. Dz.U. z 2004 
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r. Nr 43 poz. 395) 
Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami 
oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. Nr 7, poz. 59) 
Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp w odlewniach metali (Dz.U. z 
2000 r. Nr 3, poz. 37) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp przy eliminowaniu 
przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 3, poz. 36) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp przy produkcji i przetwarzaniu 
cynku oraz ołowiu (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 38) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 19.2.2002 r. w sprawie bhp przy produkcji szkła i wyrobów 
ze szkła (Dz.U. Nr 24, poz. 248) 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12.23.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz.U. 
Nr 37, poz. 341, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1866) 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 2.6.1952 r. w sprawie bhp w 
kesonach (Dz.U. Nr 31, poz. 208) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.5.2001 r. w sprawie bhp przy budowie i przebudowie 
oraz remoncie jednostek pływających (Dz.U. Nr 73, poz. 770) 
Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 1.10.1993 r. w sprawie bhp w 
oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, poz. 438) 
Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 29.5.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru (Dz.U. Nr 64, poz. 651) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bhp w pralniach i farbiarniach 
(Dz.U. Nr 40, poz. 469) 
Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 30.6.1984 r. w sprawie bhp w poradniach i 
pracowniach stomatologicznych (Dz.U. Nr 37, poz. 197) 
Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społ., Zdr. i Przem. z 26.3.1946 r. w sprawie 
higieny pracy w zakładach przemysłu włókienniczego (Dz.U. Nr 23, poz. 151) 
Rozporządzenie Min. Przem. Chem. z 15.12.1960 r. w sprawie bhp w przemyśle włókien 
syntetycznych poliamidowych (Dz.U. z 1961 r. Nr 4, poz. 21) 
Rozporządzenie Min. Przem. Chem. z 15.12.1960 r. w sprawie bhp w przemyśle włókien 
sztucznych wiskozowych (Dz.U. z 1961 r. Nr 4, poz. 22) 
Rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z 28.4.1970 r. w sprawie bhp przy produkcji 
filmowej (Dz.U. Nr 12, poz. 113, zm. Dz.U. z 1993 r. Nr 50, poz. 229) 
Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 10.4.1972 r. w sprawie bhp w zakładach 
anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i 
histochemicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 123).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 
22.11.1951 r. w sprawie bhp w zakładach graficznych (Dz.U. Nr 65, poz. 447 zm. Dz.U. z 
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1952 r. Nr 41, poz. 285) 
Rozporządzenie Min. Gosp. Komunalnej z 27.6.1960 r. w sprawie bhp w miejskich 
przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania (Dz.U. Nr 38, poz. 228) 
Rozporządzenie Min. Roln. z 4.2.1980 r. w sprawie bhp w rybactwie śródlądowym (Dz.U. 
Nr 6, poz. 17) 
Rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z 2.9.1982 r. w sprawie bhp w instytucjach 
artystycznych(Dz.U. Nr 29, poz. 205) 
Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 21.3.1974 r. w sprawie bhp w zakładach 
produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg (Dz.U. Nr 12, poz. 76) 
Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 3.06.1975 r. w sprawie bhp w zakładach 
produkujących wyroby szczotkarskie (Dz.U. Nr 21, poz. 117) 
Rozporządzenie Przew. Komitetu Drobnej Wytwórczości z 21.3.1970 r. w sprawie bhp w 
zakładach przemysłu torfowego (Dz.U. Nr 9, poz. 75) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 9.8.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wyprawianiu skór surowych (Dz.U. Nr 92, poz. 1024) 
Rozporządzenie Min. Przem. Spoż. i Skupu z 26.3.1973 r. w sprawie bhp w zakładach 
przemysłu tytoniowego (Dz.U. Nr 11, poz. 86) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 15.10.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy produkcji wyrobów gumowych (Dz.U. Nr 131, poz. 1462; zm. Dz.U. z 2003 r. nr 65, 
poz. 602) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 19.2.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
procesach galwanotechnicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 192).
Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 14.1.2004 r. w sprawie bhp przy 
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. Nr 
16, poz. 156) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 7.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz.U. Nr 81, poz. 735) 
Rozporządzenie Min. Środowiska z 10.12.2003 r. w sprawie bhp w ogrodach zoologicznych 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 26) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 22.10.2003 r. w sprawie bhp w zakładach 
przemysłu koncentratów spożywczych (Dz.U. Nr 194, poz. 1899) 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 19.5.2004 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu 
prac podwodnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1210) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 17.2.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, 
jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy 
biologicznej (Dz.U. Nr 31, poz. 273).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów 
gumowych (Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 
276)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 
140 poz. 994)
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 
2006 nr 161 poz. 1141)
Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków (Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, 
ich roztworów i mieszanin (Dz.U. 2007 nr 69 poz. 456)
Wymagania bhp w zakresie budynków i pomieszczeń. 
Ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; zm. Dz.U. 
2006 Nr 170, poz. 1217; zm. Dz. U. z 2007 Nr 99, poz.665 
Ustawa z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625; zm. Dz.U. 
2007 Nr 52, poz. 343) 
Rozp. Min. Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; zm. Dz.U. z 
2004 r. Nr 109 poz. 1156) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. z 29.5.1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do 
spraw bhp, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje 
się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do 
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62, poz. 290) 
Rozp. Min. Gosp. z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 
2063) 
Rozp. Min. Zdr. z 15.3.2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla 
pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz 
wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający 
udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. Nr 56, poz. 397) 
Rozp. Min. Zdr. z 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
(Dz.U. Nr 213, poz. 1568).
Bhp a choroby. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, 
szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania 
i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. 
Nr 132, poz. 1115) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób 
zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121).
Ustawa z 6 września 2001 r.o chorobach zakażnych i zakażeniach.Dz.U. nr 
126,poz.1384,zm.Dz.U. z 2006 r..nr 220,poz.1600.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia. 
Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społ. z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U. Nr 217, poz. 1833; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1796) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.6.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
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niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych 
substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771 zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1356) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 11, poz. 86) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 12.1.2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka 
dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 
16, poz. 138) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 20.4.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645) 
Rozporządzenie Min. Zdr. z 22.4.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716) 
Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 5.8.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 
Nr 157, poz. 1318).
Inspekcje.
Ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589) 
Ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, 
poz. 575, ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708) 
stawa z 24.6.1983 r. o Społ. Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163, ost. zm. Dz.U. z 2001 
r. Nr 128, poz. 1405)

Kobiety i pracownicy młodociani.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545; zm. Dz.U. z 2002 
r. Nr 127, poz.1092) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych 
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, 
poz. 2047, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 136, poz. 1145) 
Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 5.12.2002 r. w sprawie przypadków, w 
których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli 
gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 
16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808).
Maszyny i urządzenia.
Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321; zm. Dz.U. z 
2004 r. Nr 96, poz. 959) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.7.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021; ost. zm. Dz.U. z 2003 
r. Nr 28, poz. 240) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie 
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w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do 
metali (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 524).
Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 14.4.2000 r. w sprawie bhp przy obsłudze obrabiarek do 
drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409) 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 19.3.1954 r. w sprawie bhp 
przy obsłudze przenośników (Dz.U. Nr 13, poz. 51) 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 20.3.1954 r. w sprawie bhp 
przy obsłudze żurawi (Dz.U. Nr 15, poz. 58) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 
118, poz. 1263) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912). 
Materiały i substancje niebezpieczne.
Ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84; 
ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) 
Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 27.1.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu 
środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73) 
Rozp. Min. Przem. i Handlu z 1.3.1995 r. w sprawie bhp przy produkcji, stosowaniu, 
magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz.U. 
Nr 37, poz. 181) 
Rozp. Min. Zdr. z 3.7.2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 2, poz. 8) 
Rozp. Min. Zdr. z 17.1.2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla 
których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 19, poz. 170) 
Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych 
i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 
2595) 
Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i 
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 
2440) 
Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 9.7.2003 r. w sprawie bhp przy produkcji, 
transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym 
wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. Nr 163, poz. 1577) 
Rozp. Min. Gosp. z 19.3.2007 r. w sprawie bhp podczas stosowania rtęci i jej związków 
(Dz.U. Nr 69, poz. 455) 
Rozp. Min. Gosp. z 19.3.2007 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu prac z użyciem 
cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin (Dz.U. Nr 69, poz. 456) 
Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 11.8.1953 r. w sprawie bhp przy 
wytwarzaniu i przerobie arsenu i jego związków (Dz.U. Nr 48, poz. 236) 
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Rozp. Min. Gosp. i Pracy z 6.7.2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie (Dz.U. 
Nr 139, poz. 1166) 
Rozp. Min. Gosp. z 9.4.2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, 
których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym 
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 
Nr 58, poz. 535, zm. Dz.U. 2006 r. Nr 30, poz. 208) .

15.Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.
Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287) 
Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).
Profilaktyczne posiłki i napoje.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279),

16.Promieniowanie.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.6.1968 r. w sprawie bhp przy stosowaniu 
promieniowania jonizującego (Dz.U. Nr 20, poz. 122) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. Nr 239, poz. 2029) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.1.2005 r. w sprawie dawek granicznych 
promieniowania jonizującego (Dz.U. Nr 20, poz. 168).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 
276)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 
140 poz. 994)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia 
na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania 
jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. 2006 nr 127 poz. 
883)

Przepisy przeciwpożarowe.
Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 100, poz. 836) 
Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1230; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) 
Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie 
czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż 
Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934) 
Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 16.6.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego 
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zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

Roboty budowlano-montażowe.
Rozporządzenie Min. Infrastr. z 6.2.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gosp. Terenowej i Ochr. 
Środ. z 10.2.1977 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 
(Dz.U. Nr 7, poz. 30).

Rolnictwo i przemysł spożywczy.
Rozporządzenie Min. Ochr. Środ., Zasobów Natur. i Leśnictwa z 29.11.1995 r. w sprawie 
bhp przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 147, poz. 716) 
Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. z 31.8.1963 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu 
piekarniczego (Dz.U. Nr 45, poz. 252) 
Rozporządzenie Min. Gosp. Terenowej i Ochr. Środ. z 6.10.1973 r. w sprawie bhp przy 
zakładaniu i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału roślinnego (Dz.U. Nr 45, poz. 
267) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 27.6.1997 r. w sprawie bhp przy 
magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego (Dz.U. Nr 
76, poz. 479) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 8.5.1997 r. w sprawie bhp przy produkcji 
olejów roślinnych (Dz.U. Nr 48, poz. 316) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 12.1.1998 r. w sprawie bhp przy obsłudze 
ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. 
Nr 12, poz. 51) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozw. Wsi z 28.9.2001 r. w sprawie bhp przy obsłudze 
zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 118, poz. 1268, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2149) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 9.3.1999 r. w sprawie bhp przy produkcji 
cukru (Dz.U. Nr 25, poz. 225). 
Rozporządzenie Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 26.10.1998 r. w sprawie bhp przy przetwórstwie 
mleka i jego pochodnych (Dz.U. Nr 138, poz. 897) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Gosp. Żywn. z 10.3.1999 r. w sprawie bhp przy uboju 
zwierząt i przetwórstwie mięsa (Dz.U. Nr 25, poz. 226) 
Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. z 9.4.1966 r. w sprawie bhp w zakładach 
gastronomicznych i przemysłu garmażeryjnego (Dz.U. Nr 22, poz. 142) 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 14.11.1952 r. w sprawie bhp 
w zakładach przetwórstwa rybnego (Dz.U. Nr 47, poz. 317) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozw. Wsi z 26.9.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy przetwórstwie ziemniaków (Dz.U. Nr 112, poz. 1204) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozw. Wsi z 17.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach przemysłu cukierniczego (Dz.U. Nr 97, poz. 875, sprost Dz.U. Nr 139, 
poz. 1170) 
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Rozporządzenie Min. Przem. Spoż. i Skupu z 12.6.1968 r. w sprawie bhp w zakładach 
przemysłu jajczarsko-drobiarskiego (Dz.U. Nr 20, poz. 125).
Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 21.3.1974 r. w sprawie bhp w zakładach 
produkujących ocet i musztardę (Dz.U. Nr 12, poz. 75) 
Rozporządzenie Min. Przem. Spoż. i Skupu z 15.12.1967 r. w sprawie bhp w zakładach 
przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz w zakładach 
przemysłu paszowego (Dz.U. z 1968 r. Nr 1, poz. 2) 
Rozporządzenie Min. Przem. Spoż. i Skupu z 5.5.1969 r. w sprawie bhp w zakładach 
przemysłu zielarskiego (Dz.U. Nr 16, poz. 119) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 10.2.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa (Dz.U. Nr 34, poz. 289) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 12.5.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach 
przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz.U. Nr 98, poz. 902) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 23.6.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych (Dz.U. Nr 
160, poz. 1669) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozw. Wsi z 24.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów 
mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U. Nr 99, poz. 896, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 88, 
poz. 752) 
Rozporządzenie Min. Roln. i Rozw. Wsi z 23.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego (Dz.U. Nr 285, poz. 2865).

Służba bhp i szkolenie.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.9.1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U. Nr 109, poz. 
704; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468). 
Rozp. Rady Ministrów z 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bhp 
(Dz.U. Nr  246, poz. 2468; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 117, poz. 986)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
2005 nr 116 poz. 972)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Szkoły i placówki publiczne.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach; blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-
plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów 
okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik 
technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz.U. 2006 nr 62 poz. 439)
Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 
2003 r. Nr 6, poz. 69) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 1998 r.w sprawie przepisów 
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bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych.(Dz.U. Nr 37, poz. 209)

Transport i magazynowanie.
Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 14.3.2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych 
pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930) 
Rozporządzenie Min. Gosp. z 10.5.2002 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 65, 
poz. 603) 
Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społ., Przem. Ciężkiego, Przem. Lekkiego, 
Górn. i Energetyki, Przem. Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budown. oraz 
Zdr. z 4.4.1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 
25, poz. 223, sprostowanie Dz.U. Nr 39, poz. 361) 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 16.7.1954 r. w sprawie bhp 
przy obsłudze kolei w zakładach pracy (Dz.U. Nr 38, poz. 167) 
Rozporządzenie Min. Handlu Zagranicznego i Gosp. Morskiej z 25.6.1979 r. w sprawie 
bhp na morskich statkach handlowych (Dz.U. Nr 14, poz. 96) 
Rozporządzenie Min. Żeglugi z 28.9.1973 r. w sprawie technicznych warunków bhp oraz 
warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych (Dz.U. Nr 40, poz. 
240) 
Rozporządzenie Min. Transp. i Gosp. Morskiej z 6.7.1993 r. w sprawie bhp w portach 
morskich i śródlądowych (Dz.U. Nr 73, poz. 346).

Wypadki przy pracy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744; 
zm. Dz.U. z 2004 r., Nr 14, poz. 117) 
Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298) 
Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku 
przy pracy (Dz.U. Nr 269, poz. 2672) 
Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673; ost zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366) 
Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887; ost. 
zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) 
Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, 
sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy 
oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237, poz. 2015) 
Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania 
zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, 
kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. 
Nr 236, poz. 1992) 
Rozporządzenie Min. Polityki Społ. z 28.4.2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania 
wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz.U. Nr 76, 
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poz. 669).
Zatrudnienie.
Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286; zm. Dz.U. z 
2003 r. Nr 230, poz. 2293) 
Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 24.8.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. Nr 185, poz. 
1912, zm. DZ.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2003). 

Podstawowe ustawy i przepisy prawne 

1. Kodeks Karny
2. Kodeks Wykroczeń
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. 

zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. 

zm.)
5. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 
2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174)
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5.	Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	w	robotach	budowlanych	
warunki	ogólne.

Prowadzenie	robót	budowlanych	w	sposób	niezagrażający	życiu	i	zdrowiu	pracow-
ników	wymaga	znajomości	i	stosowania	zasad	i	środków	wpływających	na	bezpieczeń-
stwo	pracy	i	ochronę	zdrowia	obowiązujących	wszystkich	uczestników	procesu	inwe-
stycyjnego.

Według	Prawa	budowanego	za	organizację	i	wykonanie	robót	w	sposób	bezpiecz-
ny	zarówno	dla	pracowników,	jak	i	innych	osób	są	odpowiedzialni	pośrednio	wszyscy	
uczestnicy	procesu	budowlanego	(rys.	1),	a	bezpośrednio		kierownik	budowy	oraz	kie-
rownicy	robót.	Inżynierowie	budowy,	majstrowie	i	brygadziści	podlegają	bezpośrednio	
kierownikowi	robót	lub	kierownikowi	budowy.	Ich	zadaniem	jest	organizacja	prac	i	za-
pewnienie	niezbędnych	środków	pracy	i	materiałów	na	poszczególne	stanowiska	pracy.

Według	prawa	pracy	za	bezpieczeństwo	pracy	odpowiedzialni	są	pracodawca	i	pra-
cownicy.	Pracodawca	jest	obowiązany	chronić	zdrowie	i	życie	pracowników	przez:

•	 zapewnienie	bezpiecznych	i	higienicznych	warunków	pracy	przy	odpowiednim	
wykorzystaniu	osiągnięć	nauki	i	techniki;

•	 przekazywanie	pracownikom	informacji	m.in.	o	zagrożeniach	dla	zdrowia	i	ży-
cia	występujących	w	miejscu	pracy	oraz	działaniach	ochronnych	i	zapobiegaw-
czych	podjętych	w	celu	wyeliminowania	zagrożeń;

•	 wyznaczenie	koordynatora	sprawującego	nadzór	nad	bezpieczeństwem	i	higie-
ną	pracy	przez	wszystkich	pracowników	zatrudnionych	w	tym	samym	miejscu	
pracy,	w	przypadku,	gdy	 jednocześnie	w	 tym	 samym	miejscu	wykonują	pracę	
pracownicy	zatrudnieni	przez	różnych	pracodawców.

Największą	grupę	pracowników	budowy	stanowią	robotnicy	budowlani	zatrudnieni	
przez	generalnego	wykonawcę	lub	podwykonawców.	Z	uwagi	na	różnorodność	prac	wy-
konywanych	jednocześnie	na	terenie	budowy	niezbędne	jest	koordynowanie	realizacji	
poszczególnych	zadań.	Według	[5]	w	przypadku,	gdy	jednocześnie	w	tym	samym	miej-
scu	wykonują	pracę	pracownicy	zatrudnieni	przez	różnych	pracodawców,	pracodawcy	ci	
mają	obowiązek:

• współpracować ze sobą,
• wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
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pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
• ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników,
• informować siebie nawzajem oraz pracowników i ich przedstawicieli o działaniach 

w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas 
wykonywania przez nich prac.

Kierownik, jako koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie może 
powołać do działań koordynacyjnych jednego ze swoich pracowników. Jednak nie zwalnia 
go to z odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia na budowie. Osoba, 
której powierzono zadania koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
musi posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji procesu budowlanego 
oraz znajomość zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Przykładowy schemat 
organizacyjny budowy ze stanowiskiem koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia przedstawiono na rys. 2.
Za organizację bezpiecznej pracy na budowie odpowiada bezpośrednio kierownik budowy 
oraz pośrednio koordynator ds. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W przypadku 
niedopełnienia obowiązków i narażenia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoba odpowiedzialna podlega karze 
grzywny lub karze pozbawienia/ograniczenia wolności [5].

Kierownik budowy planuje i organizuje proces budowy. Planowanie polega na ustaleniu 
m.in.:

• metod pracy wraz z rozwiązaniami bezpieczeństwa i higieny pracy,
• wyposażenia w materiały, maszyny i urządzenia,
• środków ochrony zapobiegających wypadkom i chorobom zawodowym,
• zapotrzebowania na pracowników,
• zaplanowania zaplecza higieniczno--sanitarnego,
• terminów realizacji poszczególnych procesów, robót, zadań,
• obszarów wspólnych dla różnych procesów, robót, zadań.

W przypadku zmiany przyjętego porządku i harmonogramu prac wymagana jest zgoda 
kierownika budowy.
Ważnym dokumentem planowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie jest 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Każda osoba wykonująca pracę na budowie 
powinna zapoznać się z zapisami zawartymi w planie BIOZ i przestrzegać ich podczas 
prowadzenia robót. 
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Rys. 1 Schemat ogólny budowlanego procesu inwestycyjnego wraz z jego uczestnikami.
 
Zasady bezpiecznej pracy na budowie

Zasady bezpiecznej pracy dotyczą wszystkich przebywających na terenie budowy, 
zarówno kierownictwa budowy, pracowników, jak i wizytujących budowę. Do 
podstawowych zasad można zaliczyć m.in.:

• wprowadzenie pracownika do pracy, poruszania się po terenie oraz korzystania 
z transportu bliskiego (wewnątrz budowy),

•  przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
• zabezpieczenia przed hałasem, wibracjami, pyłami,
• przebywanie na wysokości, w tym na rusztowaniach,
• używanie substancji chemicznych,
• obsługę urządzeń technicznych, w tym użycie drabin,
• ochronę przeciwpożarową oraz postępowanie w razie pożaru.

Zasady bezpiecznej pracy pozwalają unikać zagrożeń, które mogą pojawić się podczas 
prowadzenia robót. Przykładowe zagrożenia przedstawiono w tabeli.
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Przy organizowaniu i prowadzeniu robót na budowie kierownictwo budowy powinno 
przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, takich jak:

• wybieranie procesów, technologii o najmniejszej szkodliwości dla człowieka.
• pierwszeństwo środków ochrony zbiorowej przed ochronami indywidualnymi,
• przy stosowaniu środków ochrony indywidualnej należy:
• stosować właściwe środki ze względu na czynnik zagrożenia,
• dobierać środki do pracownika,
• utrzymywać środki ochrony indywidualnej w czystości i w odpowiednim stanie 

technicznym,
• przeszkolić pracowników w zakresie użytkowania przydzielonych środków i ich 

konserwacji.
 

Rys. 2 Schemat organizacyjny budowy ze stanowiskiem koordynatora bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia
 
Wprowadzenie do pracy, poruszanie się po terenie budowy, transport bliski
Ważnym elementem bezpiecznej pracy na budowie, na który należy zwrócić szczególną 
uwagę, jest tzw. pierwszy dzień pracy. Podczas pierwszego dnia pracy pracownik 
powinien być zaznajomiony z:

• planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
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• zasadami bezpiecznego poruszania się po budowie,
• zagrożeniami występującymi na budowie,
• instrukcją bezpiecznego wykonywania powierzonych prac,
• ryzykiem zawodowym zawiązanym z wykonywaniem powierzonych prac,
• obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej, a także informowania 

kierownika budowy o zagrożeniach w terenie oraz o wypadkach,
• procedurą udzielania pierwszej pomocy, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego na 

budowie,
• lokalizacją ważnych miejsc, takich jak: punkty udzielania pierwszej pomocy, ustępy, 

szatnie, stołówki i umywalnie.

Poruszanie się po terenie budowy należy do głównych elementów wpływających 
na bezpieczeństwo. Pracownik budowlany musi często zmieniać swoje stanowisko 
pracy i często zapomina o warunkach bezpieczeństwa. Każda budowa powinna być 
oznakowana znakami bezpieczeństwa[. Są to znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu 
i informacyjne zamieszczone przez generalnego wykonawcę reprezentowane przez 
kierownika budowy i obowiązują wszystkie osoby przebywające na budowie, niezależnie 
od charakteru świadczonej usługi.
Na każdej budowie powinny być wytyczone ciągi dla ruchu pieszego zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu budowy. Wyznaczenie dróg dla ruchu pieszego zobowiązuje 
pracowników do poruszania się wyłącznie wyznaczonymi ciągami. Przy przejściach w 
strefach niebezpiecznych należy zastosować zadaszenia, a strefy pracy sprzętu ciężkiego 
należy oznaczyć za pomocą taśm bezpieczeństwa.

Transport bliski stanowi kolejne niebezpieczeństwo na budowie. Zagrożenie stanowią 
m.in. żurawie, windy towarowo-osobowe i wciągarki, które znajdują się prawie na 
każdej kubaturowej budowie. Na budowie obowiązuje absolutny zakaz przebywania 
ludzi pod transportowanym ładunkiem, a operatorowi nie wolno przenosić ładunku 
nad ludźmi. Operator powinien bezwzględnie ostrzegać pracowników budowy, 
gdy przenosi ładunek, np. sygnałem dźwiękowym. Transport ludzi jest dozwolony 
wyłącznie za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych, np. mogą to być podesty 
ruchome samojezdne nożycowe i teleskopowe. Do obsługi tych urządzeń niezbędne 
są uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego . Transport ręczny na budowie i drogi 
przeznaczone do transportu ręcznego powinny spełniać wymagania prawne w zakresie 
dopuszczalnych norm dźwigania i sposobów przenoszenia ładunków.
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Tab. Przykładowe zagrożenia występujące podczas robót na budowie

Element 
stwarzający 

sytuację 
niebezpieczną

 

Sytuacja 
niebezpieczna

 

Rodzaj zagrożenia
 

Prawdopodobne skutki
 

Organizacja ruchu 
pieszego 

i kołowego
 

Na terenie budowy 
nie wyznaczono dróg 
dla ruchu pieszego i 

kołowego
 

Potrącenie, 
najechanie 

pieszego
 

Stłuczenia, złamania, 
krwotoki, obrażenia 

wielonarządowe, 
śmierć

 

Wykopy
 

Nie wyznaczono i nie 
zabezpieczono strefy 
klina odłamu wykopu 

sąsiadującego 
z drogą o ruchu 

kołowym
 

Zsunięcie się ziemi 
wraz 

z pojazdem, 
przygniecenie 

pracownika
 

Stłuczenia, złamania, 
krwotoki, obrażenia 

wielonarządowe, 
śmierć

 

Otwory 
technologiczne w 

stropie
 

Niebezpieczny 
otwór lub otwór 

niewłaściwie 
zabezpieczony, 

np. przykryty płytą 
pilśniową

 

Przewrócenie się, 
upadek 

z wysokości 
pracownika i/lub 

ładunku
 

Stłuczenia, złamania, 
krwotoki, obrażenia 

wielonarządowe, 
śmierć

 

Transport bliski 
podczas robót 

montażowych przy 
użyciu żurawia 
budowlanego

 

Transport elementu 
nad stanowiskami 

pracy
 

Upadek 
transportowanego 
elementu lub jego 

części 
na stanowisko 

pracy
 

Urazy kończyn, urazy 
głowy, obrażenia 
wielonarządowe, 

śmierć
 

Roboty betonowe 
przy użyciu pompy 

do betonu
 

Podawanie mieszanki 
betonowej nad 

pracującymi 
betoniarzami

 

Pęknięcie ramienia 
wysięgnika pompy 

do betonu
 

Urazy kończyn, urazy 
głowy, obrażenia 
wielonarządowe, 

śmierć
 

Praca na wysokości 
podczas robót 
montażowych

 

Nie przydzielono 
środków ochrony 

indywidualnej
 

Upadek z 
wysokości 

pracownika i/lub 
montowanego 

elementu
 

Obrażenia 
wielonarządowe, 

śmierć
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Przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczenie przed hałasem, wibracjami, pyłami

Pracodawca jest zobowiązany do dostarczania pracownikowi nieodpłatnie odzieży 
i obuwia roboczego, a także informowania go o sposobach posługiwania się tymi 
środkami . Pracownik pracujący na budowie powinien być ubrany w spodnie z długimi 
nogawkami, obuwie z wkładkami przeciw przebiciowymi oraz z antypoślizgową 
podeszwą, najlepiej ze wzmocnionymi czubkami, kamizelkę ochronną, hełm ochronny, 
rękawice robocze oraz rękawice ochronne i okulary ochronne w razie potrzeby, inne 
środki ochrony indywidualnej przewidziane na danym stanowisku.
Rusztowania stanowią obecnie najpopularniejszy i zarazem najbardziej niebezpieczny 
sprzęt do pracy na wysokości. Prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy na 
rusztowaniu powinno składać się z pełnego pomostu, zabezpieczonego przed 
niekontrolowanym przesunięciem, wypełniającego całą przestrzeń konstrukcji oraz 
obarierowania: poręczą, krawężnikiem, poręczą pośrednią lub innym wypełnieniem 
przestrzeni pomiędzy poręczą a krawężnikiem. 

Przy eksploatacji rusztowań należy zwrócić szczególną uwagę na:

•  grunt, na którym jest ustawiane rusztowanie i sposób posadowienia rusztowania,
• sposób przymocowania do konstrukcji obiektu,
• siatki ochronne reklamowe mocowane do lica rusztowania (mogą one tworzyć tzw. 

żagle wiatrowe, które często powodują awarię rusztowania).

Używanie substancji chemicznych oraz obsługa urządzeń technicznych, w tym użycie 
drabin
Wszelkie substancje i preparaty chemiczne używane na budowie należy przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach lub opakowaniach specjalnie dla nich przeznaczonych. 
Na opakowaniach powinna znajdować się etykieta w języku polskim, z którą pracownik 
powinien się zapoznać. Na etykiecie są podane istotne dla bezpieczeństwa informacje, 
dotyczące sposobu przechowywania lub stosowania odpowiednich zabezpieczeń, a także 
postępowania w sytuacjach awaryjnych. Należy stosować takie środki ostrożności, jakie 
wskazuje producent danej substancji. Na wszystkich opakowaniach musi znaleźć się 
oznakowanie znakami bezpieczeństwa, np. w czasie dodawania do mieszanki betonowej 
środków chemicznych roztwór należy przygotować w wydzielonych naczyniach 
w wyznaczonym do tego miejscu. Przy używaniu środków chemicznych pracownik 
powinien stosować niezbędne, wynikające z instrukcji lub karty charakterystyki, środki 
ochrony indywidualnej .
Do większości maszyn ,urządzeń, elektronarzędzia, obrabiarki, pilarki tarczowe, nożyce 
mechaniczne do zbrojenie nie są wymagane specjalne uprawnienia. W takim przypadku 
wystarczy właściwie przeprowadzone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej 
pracy. Każda maszyna używana na budowie musi mieć instrukcję bezpiecznej obsługi 
opracowaną przez pracodawcę. W instrukcji powinny znajdować się informacje o: 
czynnościach, które powinien wykonać pracownik przed rozpoczęciem pracy, w trakcie 
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i po jej zakończeniu, czynnościach zabronionych, postępowaniu w sytuacji awaryjnej.
Pracownik ma bezwzględny obowiązek stosowania instrukcji. Nie można niczego 
samowolnie zmieniać w konstrukcji maszyn, a zwłaszcza demontować z maszyn osłony. 
Wszelkie maszyny i urządzenia obsługiwane przez pracownika nieposiadające kabin dla 
operatora powinny być zadaszone. Na budowach do takich stanowisk należą stanowiska 
obsługi betoniarki, stanowisko obsługi pilarki tarczowej itp. Wszelkie naprawy 
i konserwacje pracownik powinien wykonywać na wyłączonej maszynie. Nie można 
zostawiać włączonych maszyn i urządzeń bez nadzoru.
Przy wielu robotach na budowie stosowane są drabiny. Należy je odpowiednio dobierać 
do rodzaju wykonywanej pracy i zabezpieczać przed rozsunięciem, przewróceniem czy 
zsunięciem. Drabiny nie muszą być oznakowane znakiem CE, mogą być oznakowane 
znakiem B .
Na budowach są używane również maszyny i urządzenia budowlane, które wymagają 
dodatkowych uprawnień, wszelkiego rodzaju spawarki, do których obsługi niezbędne są 
uprawnienia spawacza.
Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie środki gaśnicze, wyznaczyć 
odpowiednią liczbę pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz poinformować pracowników o tych osobach . W razie wystąpienia pożaru 
na budowie każdy pracownik powinien wiedzieć, jak się zachować. W przypadku 
wystąpienia niewielkiego pożaru należy powiadomić przełożonego i osoby zagrożone 
oraz próbować ugasić ogień dostępnymi środkami. W przypadku większego pożaru należy 
powiadomić straż pożarną i do czasu jej przybycia postępować zgodnie z instrukcją, tj.: 
ewakuować ludzi wyznaczonymi do tego drogami ewakuacyjnymi, udzielać pomocy 
osobom potrzebującym, wyprowadzając ich z miejsca zagrożenia, wykonywać wszystkie 
polecenia osoby wyznaczonej do ewakuacji pracowników i zwalczania pożarów.
 Podstawą prawną w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy(bhp) jest Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku opracowane na podstawie 
Kodeksu Pracy i to rozporządzenie reguluje sprawy bhp podczas wznoszenia obiektów 
budowlanych, terenu zakładu pracy, pomieszczeń pracy, oświetlenia, ogrzewania i 
wentylacji, procesów pracy i organizacji stanowisk pracy. Zawiera zasady bhp w zakresie 
obsługi, stosowania maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych w budownictwie. 
Reguluje zasady transportu wewnętrznego, magazynowania ,ochrony przed hałasem i 
prac szczególnie niebezpiecznych.

Rozporządzenie reguluje wymagania w zakresie ochrony pracy dla robót budowlanych, 
rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzone w rożnych warunkach 
lokalizacyjnych w tym na terenie działających zakładów pracy.
Do szczególnie niebezpiecznych prac zalicza się prace na wysokościach i prace budowlane 
w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych przy użyciu niebezpiecznych 
materiałów. Rozporządzenia zawiera wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń 
higieni o-sanitarne ,zaopatrzenia pracowników w napoje i środki higieny osobistej 
oraz zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa, stosowania środków 
ochrony indywidualnej. Równie istotne są wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych. 
Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
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w zakładach pracy, w szczególności dotyczące:

1. obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,
2. procesów pracy,
3. pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Przepisy rozporządzenia nie dotyczą środków transportu kolejowego, lotniczego, 
morskiego i wodnego śródlądowego.
 
Budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny 
być zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 
techniczno-budowlanych.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie budowy , zakładu pracy wykonane i 
oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne 
i transportowe, zwane dalej „drogami”, drogi dla pieszych, zwane dalej „przejściami”, 
i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla 
użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez 
miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników.
 
Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych 
użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i 
przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy. 

Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów 
pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona oraz 
posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych 
środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów. 

Drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać 
urządzenia lub inne rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzanie wód 
opadowych.
Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. 
W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane 
pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, 
ale nie większym niż 8%.Pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się 
pracowników i dogodny transport ładunków.
Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny 
być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z 
wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach. 
Jeżeli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wystarczające dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być 
wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób. 

Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeżeli jest to 
niemożliwe - właściwie ogrodzone i oznakowane. Miejsca niebezpieczne na przejściach 
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zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być 
pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.
 
Na drogach ,w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, 
w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki lub 
zastosować inne skuteczne środki ochronne.
Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, środkami 
transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. Na skrzyżowaniach dróg powinna być 
zapewniona dobra widoczność. W tunelach przeznaczonych do stałej komunikacji nie 
powinny znajdować się rurociągi służące do transportu materiałów niebezpiecznych, 
o których mowa w § 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod ciśnieniem albo o 
temperaturze wyższej niż 70°C lub niższej niż -15°C. Wymóg ten nie dotyczy przewodów 
służących do ogrzewania tunelu, jeżeli temperatura czynnika grzewczego nie przekracza 
95°C. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń 
obiektu budowlanego, w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie 
wydostanie się pracowników na otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne oraz dojścia 
do nich prowadzące nie mogą być zastawiane. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych 
i warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane i dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej.
We wszystkich miejscach na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, 
pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub 
jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia 
określają Polskie Normy. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane 
i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, 
przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych 
skutków.
Zakład pracy powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu 
lub skażeniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego - powietrza, gruntu oraz wód 
- substancjami chemicznymi, pyłami, środkami promieniotwórczymi albo szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi, w związku z produkcją bądź� inną działalnością zakładu pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń 
technicznych przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności 
statycznej - stwarzającymi zagrożenia w środowisku pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz 
do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody 
do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

1) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków, 
2) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 
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przypadku korzystania z natrysków,
3) 30 l - przy pracach niewymienionych w pkt 1 i 2.

Niezależnie od ilości wody, określonej w ust. 2, należy zapewnić wodę niezbędną do 
utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości, co najmniej 1,5 l na 
dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi, wymagającej zmywania, oraz co 
najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).
Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku 
oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić 
oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz 
zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, 
drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. 

W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 
(wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.) powinny 
być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych 
czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Ściany i sufity pomieszczeń pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe 
dla zdrowia pracowników lub pyły niebezpieczne pod względem wybuchowym, 
powinny mieć pokrycie ochronne, zabezpieczające przed adsorpcją i gromadzeniem 
się pyłu oraz powinny być przystosowane do łatwego czyszczenia lub zmywania. 

Jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych robót lub rodzaj stosowanych urządzeń 
może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu, stropy, dachy i ściany pomieszczeń pracy 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dla tego rodzaju robót 
lub znajdujących się tam urządzeń oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi 
powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a 
także łatwe do utrzymania w czystości. W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić 
mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie 
podłóg powinny być wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego 
lub wyładowań elektrostatycznych.
Jeżeli podłoga jest wykonana z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła lub 
jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach 
do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo 
powinny być stosowane inne środki izolujące. Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe 
na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem oraz łatwe do 
utrzymania w czystości.
W pomieszczeniach magazynowych i na drogach znajdujących się w obiektach 
budowlanych powinny być umieszczone informacje o dopuszczalnym obciążeniu 
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stropów.
Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego 
terenu, z wyjątkiem pomieszczeń, o których mowa w ust. 2, oraz jeżeli wymaga tego 
rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.).Poniżej poziomu otaczającego 
terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy w garażu, kotłowni i warsztatach 
podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe i gastronomiczne w ulicznych 
przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, 
w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych, pod warunkiem 
zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody 
właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w 
porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy. Na warunkach określonych w ust. 2 
i w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, pomieszczenia stałej pracy mogą 
znajdować się w suterenach lub piwnicach.
Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, 
stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach. 

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 (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).
Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
2) 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące 
występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
Wysokość pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, może być obniżona w przypadku 
zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
3. Wysokość określona w ust. 1 pkt 1 może być zmniejszona do:
1) 2,5 m w świetle:
a) jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego 
z nich przypada, co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia lub
b) 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, określonych w Polskich Normach, a na 
jednego pracownika przypada, co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,
2) 2,2 m w świetle - w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym 
oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia.
4. Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż:
1) 2,2 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
2) 2,5 m we świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące 
występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
W pomieszczeniu o stropie pochyłym wymagania określone w ust. 1, 3 i 4 stosuje 
się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość 
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pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi do 
najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu).
Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny 
prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. Nawierzchnie 
schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może 
występować zaleganie pyłów - powinny być ażurowe.

Zamocowane na stałe drabiny lub klamry mogą być stosowane, jako dojścia dodatkowe 
oprócz schodów, a zamiast schodów - tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych 
względami użytkowymi lub gdy nie ma technicznych możliwości ich zastosowania. 
Wymagania, jakie powinny spełniać schody i pochylnie, określają przepisy techniczno-
budowlane.
Wymiary otworów drzwiowych w każdym pomieszczeniu powinny być odpowiednie 
do liczby pracowników z nich korzystających oraz do rodzaju i wielkości używanych 
urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Wymiary otworów 
drzwiowych określa Polska Norma. Sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinien odpowiadać wymaganiom przepisów 
techniczno-budowlanych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Drzwi rozsuwane 
muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich wypadnięciu z prowadnic. 

Drzwi i bramy otwierające się do góry muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające 
ich przypadkowemu opadaniu. Wrota bram powinny być wyposażone w urządzenia 
zapobiegające ich przypadkowemu zamknięciu. Wahadłowe drzwi i bramy muszą być 
przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele.
Drzwi i bramy przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie 
lub ze szkła hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu. 
Pomiędzy pomieszczeniami nie należy wykonywać progów, chyba, że warunki techniczne 
wymagają ich zastosowania. W takich przypadkach należy je oznaczyć w sposób 
widoczny. Drzwi i bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny tak funkcjonować, 
aby nie stwarzały zagrożenia urazem. Drzwi takie powinny mieć zamontowane łatwo 
rozpoznawalne i łatwo dostępne z obu stron urządzenie do ich zatrzymywania, a także 
powinny być przystosowane do ręcznego otwierania.
Pomieszczenia pracy, w których przebywają pracownicy, nie mogą być zamykane w 
sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia. Jeżeli istnieją względy wymagające 
zamykania pomieszczeń w czasie pracy przed osobami nieupoważnionymi, należy 
stosować przy drzwiach zamki uniemożliwiające wejście z zewnątrz, a jednocześnie 
umożliwiające wyjście z pomieszczenia bez użycia klucza. W takiej sytuacji należy 
przewidzieć możliwość powiadamiania pracowników znajdujących się w takich 
pomieszczeniach o niebezpieczeństwie grożącym z zewnątrz.
Szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane, znajdujące się w 
pomieszczeniach pracy, narażone na uszkodzenia w związku z rodzajem prowadzonych 
prac, powinny być od strony, po której mogą znajdować się ludzie, osłonięte siatką 
zabezpieczającą przed odłamkami szkła.

Przezroczyste ściany działowe, znajdujące się w pomieszczeniach pracy, w pobliżu takich 
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pomieszczeń lub wzdłuż przejść - muszą być jednoznacznie oznakowane oraz wykonane 
z materiału odpornego na rozbicie lub tak osłonięte, aby niemożliwe było zetknięcie się 
pracownika ze ścianą lub jego zranienie w razie rozbicia tej ściany.
W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba, że jest 
to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie 
oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z 
okręgowym inspektorem pracy.
Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane 
do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać 
wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego 
w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach 
zgodnych z Polskimi Normami.
Stosunek wartości średnich natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze 
sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 
5 do 1.Przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca jest 
wykonywana w ciemności (np. ciemnie optyczne), powinny być zapewnione warunki 
umożliwiające stopniową adaptację wzroku.
W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą 
wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie 
awaryjne spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy, oraz 
w korytarzach powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na 
wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oświetlenia.
Okna, świetliki i naświetla w pomieszczeniach pracy o dużej wilgotności powietrza 
powinny być wykonane w sposób zapobiegający skraplaniu się w nich pary wodnej. 
W przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwości spadania 
kropel wody na stanowisko pracy należy zainstalować rynienki lub inne urządzenia 
odprowadzające wodę z okien, świetlików i naświetli. Szyby w oknach i świetlikach 
powinny być czyste oraz przepuszczać dostateczną ilość światła. Do mycia okien i 
świetlików powinien być zapewniony dogodny i bezpieczny dostęp. Okna i świetliki 
powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne 
operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.
 
Okna i świetliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń, należy wyposażyć w 
urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu 
podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.
 
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju 
wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) 
nie niższą niż 14°C (287K), chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. 
W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w 
pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291K).
Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną 
emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem 
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chłodnego powietrza z zewnątrz.
W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca 
z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz 
zanieczyszczeń stałych i gazowych.
W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, 
powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości 
najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji. Wymagania dotyczące parametrów 
powietrza w pomieszczeniach pracy określają odrębne przepisy i Polskie Normy.

W pomieszczeniach pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez 
promieniowanie w ilości przekraczającej na stanowiskach pracy

 kJ x godz
2500  m2

należy stosować nawiewną wentylację miejscową. Parametry nawiewanego powietrza 
powinny spełniać wymagania dla mikroklimatu gorącego, określone w przepisach 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy. Urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się 
szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być zhermetyzowane. W razie niemożliwości 
zhermetyzowania, urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi.
Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu 
klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, 
wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej. 
Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być 
skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.
Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70°C (343K) 
przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi 
stanowiska pracy i 45°C (318K) - w pozostałych przypadkach. W pomieszczeniach pracy, 
w których występują łatwo palne lub niebezpieczne pod względem wybuchowym pyły, 
gazy lub pary, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza powinna być zgodna z 
przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy 
zapewnić:
1) odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w 
celu niedopuszczenia do awarii,
2) stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się 
hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Jeżeli w związku z wydzielaniem się w procesie pracy substancji szkodliwych dla zdrowia 
awaria wentylacji może zagrażać zdrowiu pracowników, należy zastosować system 
kontrolny sygnalizujący stan zagrożenia.
Przy stosowaniu w pomieszczeniach pracy wentylacji mechanicznej z recyrkulacją 
powietrza ilość powietrza świeżego nie powinna być mniejsza niż 10% ogólnej ilości 
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wymienianego powietrza.
W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy przy stosowaniu recyrkulacji 
zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać poziomu, 
przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających 
im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3.Recyrkulacja powietrza 
nie powinna być stosowana w pomieszczeniach pracy, w których występują szkodliwe 
czynniki biologiczne, czynniki chemiczne stwarzające zagrożenia określone w przepisach 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych, materiały wydzielające nieprzyjemne lub uciążliwe zapachy 
albo możliwe jest nagłe zwiększenie stężenia niebezpiecznych substancji chemicznych, 
a także w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
 
Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności przez 
ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy oraz stosowania 
koniecznych środków profilaktycznych, a także informowania i szkolenia pracowników. 

Działania, o których mowa w ust. 1, powinny być podejmowane na podstawie ogólnych 
zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w tym w 
szczególności przez:

1) ograniczanie ryzyka zawodowego;
2) przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego;
3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;
4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności 
przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i 
innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z 
uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy 
w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na 
zdrowie pracowników; 
5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;
6) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i 
innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;
7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony 
indywidualnej
8) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, 
w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych 
substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych 
oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się 
wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz 
sposoby wykonywania prac.
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Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody 
oraz organizacja pracy powinny: 
1) zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;  
2) być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich 
poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy. 

3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych 
niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny 
ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: 
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: 
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów
b) wykonywanych zadań,
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych,szkodliwych i uciążliwych czynników 
środowiska pracy,d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,  
e) osób pracujących na tym stanowisku; 
2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników 
środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;  
3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. 
Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania 
ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa - ręczne 
lub komunikaty słowne, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. 
Pracodawca informuje pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności 
o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz 
przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. Szczegółowe zasady 
stosowania środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 
procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych 
oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. 
2. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac 
związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
4) udzielania pierwszej pomocy.
Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników 
wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
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życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem 
niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje 
zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz 
zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę.
Jeżeli w pomieszczeniu pracy, w którym zatrudniona jest jedna osoba, mogą w sytuacji 
awaryjnej wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, a w szczególności 
zagrożenia: pożarowe, wybuchowe, porażenia prądem elektrycznym, wydzielanie się 
gazów lub par substancji sklasyfikowanych, jako niebezpieczne - pracodawca wprowadza 
obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach.  

Pracodawca powinien ustalić rodzaje pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, a także 
określić sposób meldowania się oraz postępowania w razie braku meldunków. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system 
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W 
szczególności pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace 
powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów 
substancji sklasyfikowanych, jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne; 

2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. 
Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być 
ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. 
Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być 
powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. 

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być 
wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy 
pracowników, o których mowa w ust. 3.Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania 
apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo 
dostępne.
 
Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na 
nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary 
wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić 
pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób 
bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub 
wyrzucenia przedmiotów albo pojawienia się czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne.  
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Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, 
aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki. 

Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane 
i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w 
szczególności:
1) z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, 
silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami,
2) ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub 
pyłami.
W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy 
przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.
Na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz 
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, umożliwiających 
utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny być 
sukcesywnie usuwane.
 
Materiały stosowane do czyszczenia, nasycone lub zanieczyszczone podczas pracy 
substancjami i preparatami sklasyfikowanymi, jako niebezpieczne albo wydzielające 
uciążliwe zapachy - należy przechowywać w zamkniętych naczyniach z materiału 
niepalnego oraz co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w 
sposób określony w instrukcjach, o których mowa w § 41. 
Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, 
przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. 
W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń 
technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim 
zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą. 

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.
Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić 
dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych 
pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności.
Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić 
pracownikom możliwość siedzenia. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji 
stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu 
miejsca pracy w pozycji siedzącej. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich 
Norm.
Stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania 
określone w Polskich Normach. Drabiny przenośne powinny być stosowane zgodnie 
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z ich przeznaczeniem, w sposób niestwarzający zagrożeń dla ich użytkowników i osób 
przebywających w pobliżu. Wymagania bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin są 
określone w przepisach w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania. 
Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać się przy 
zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, uwzględniających 
instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. 
Miejsce i sposób zainstalowania oraz użytkowania maszyn powinny uwzględniać 
minimalizację ryzyka zawodowego, w szczególności poprzez:
1) zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi częściami maszyn a 
ruchomymi lub stałymi elementami otoczenia,
2) zapewnienie, aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w 
bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy.
Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do 
jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania. Gdy jest to konieczne w związku z 
zagrożeniami, jakie stwarza maszyna, i jej nominalnym czasem zatrzymania się, maszyna 
powinna być wyposażona w urządzenie do zatrzymywania awaryjnego.

Elementy sterownicze maszyn mające wpływ na bezpieczeństwo muszą być widoczne i 
możliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Polskich Normach. Elementy sterownicze nie mogą stwarzać jakichkolwiek zagrożeń, w 
szczególności spowodowanych ich niezamierzonym użyciem.
Maszyny powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się i odpowiednio oznakowane 
urządzenia do odłączania od wszystkich źródeł energii. Włączenie zasilania energią nie 
może powodować zagrożenia dla obsługi.
W przypadku zespołowej obsługi maszyny lub gdy stwarza ona zagrożenie dla otoczenia, 
należy zapewnić sygnalizację ostrzegawczą i alarmową - łatwo dostrzegalną i zrozumiałą. 
2. Maszyny wielostanowiskowe powinny być wyposażone w urządzenia sygnalizacji 
dźwiękowej lub świetlnej automatycznie wysyłające sygnały uprzedzające o 
uruchomieniu maszyny. Sygnały powinny być odbierane na wszystkich stanowiskach 
pracy przy danej maszynie.
Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają 
zagrożenie, powinny być do wysokości, co najmniej 2,5 m od poziomu podłogi 
(podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia 
ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest możliwe 
ze względu na funkcję maszyny. Pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy 
układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad 
stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2,5 m od poziomu podłogi, 
powinny być osłonięte, co najmniej od dołu trwałymi osłonami. Osłony stosowane na 
maszynach powinny uniemożliwiać bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej. Osłony 
niepełne (wykonane z siatki, blachy perforowanej, prętów itp.) powinny znajdować się 
w takiej odległości od elementów niebezpiecznych,
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aby przy danej wielkości i kształcie otworów nie było możliwe bezpośrednie dotknięcie 
tych elementów. Odległości bezpieczeństwa określają Polskie Normy.
Maszyny powinny być oznakowane znakami i barwami bezpieczeństwa, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w Polskich 
Normach.
Urządzenia ochronne stosowane przy maszynach powinny spełniać następujące ogólne 
wymagania:
1) zapewniać bezpieczeństwo zarówno pracownikowi zatrudnionemubezpośrednio 
przy obsłudze maszyny, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu,
2) działać niezawodnie, posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość, 
3) funkcjonować samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach, 
gdy jest to celowe i możliwe,
4) nie mogą być łatwo usuwane lub odłączane bez pomocy narzędzi,
5) nie mogą utrudniać wykonywania operacji technologicznej ani ograniczać możliwości 
śledzenia jej przebiegu oraz nie mogą powodować zagrożeń i dodatkowego obciążenia 
fizycznego lub psychicznego pracowników.
Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny być tak 
skonstruowane, aby:
1) zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało natychmiastowe 
zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie 
albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów,
2) ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie uruchamiało 
automatycznie maszyny.
3. Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego 
nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.
4. Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.
Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie 
sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, 
do których są przeznaczone.
O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny pracownik powinien niezwłocznie 
zawiadomić przełożonego. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, 
powinny być niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie 
pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne. Maszyny niesprawne, 
uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z użytkowania 
oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający ich uruchomienie.
Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba, że 
dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej. Pracodawca jest obowiązany ustalić 
rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawianie ich bez niej może być 
przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru, oraz ustalić szczegółowe warunki obsługi i 
nadzoru nad pracą tych maszyn.
Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem 
smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji techniczno-
ruchowej. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie 
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mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone 
rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.
Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników - pracodawca powinien zapewnić, aby 
czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających 
odpowiednie przygotowanie. W czasie ruchu maszyny niedopuszczalne jest ręczne 
zakładanie i zrzucanie pasów pędnych, lin i taśm. Czynności te mogą być wykonywane 
wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń przeznaczonych do tego celu.

Pędnie powinny posiadać urządzenia do zawieszania pasów pędnych zapobiegające 
zetknięciu się zrzuconych pasów, lin lub taśm z częściami pędni będącymi w ruchu. 
Pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane, łączone, skracane i 
smarowane po unieruchomieniu napędu maszyny.
 
Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych 
i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania 
potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia 
ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym 
wyposażyć pracowników w niezbędne środki w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń 
związanych z wykonywaniem tych czynności.
Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone 
normy jest niedopuszczalne. Szczegółowe wymagania dotyczące ręcznego transportu 
określają przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych oraz przepisy o pracach wzbronionych kobietom i młodocianym.
Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna 
przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego. Masa 
i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne 
warunki przewozu i przeładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności 
przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu.
Stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy powinny być odpowiednie 
do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu. Na pomost i rampę 
powinno prowadzić, co najmniej jedno wejście. Przy obsłudze urządzeń transportu 
zmechanizowanego mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do 
obsługi określonego urządzenia.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach 
wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. W 
zasadach ruchu, wymienionych w ust. 1, należy określić w szczególności maksymalne 
prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz 
w pomieszczeniach zakładu pracy, uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, 
widoczności ,Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami 
prawa o ruchu drogowym.
Wymagania dotyczące transportu przy użyciu dźwignic, przenośników, wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym oraz kolei wewnątrz zakładowych określają odrębne 
przepisy.
Materiały i inne przedmioty, zwane dalej „materiałami”, powinny być
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magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia 
magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i 
właściwości składowanych w nich materiałów.

Przy składowaniu materiałów należy:
1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną 
wysokość składowania,
2) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego 
obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
3) zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych 
do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i 
stropów, na których odbywa się składowanie,
4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń 
przeznaczonych do składowania.
Regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia 
przed ich przewróceniem się. Szerokość odstępów między regałami powinna być 
odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać 
bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami.
Sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń 
dla bezpieczeństwa pracowników. Przedmioty łatwo tłukące się, substancje i preparaty 
sklasyfikowane, jako niebezpieczne oraz materiały o największej masie powinny być 
składowane na najniższych półkach regałów. Przedmioty, których wymiary, kształt i 
masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawiane lub 
układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, tak, aby zapobiec 
ich wywróceniu się lub spadnięciu.
Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:
1) stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju 
materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań,
2) wiązanie między warstwami,
3) układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał 
wewnątrz obrysu stosów
4) zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i 
przemieszczanie materiałów.
Rozładunek stosów powinien być prowadzony kolejno począwszy od najwyższych 
warstw. Niedopuszczalne jest wyjmowanie materiałów ze środka stosów.
Przy składowaniu materiałów na paletach lub w kontenerach stosuje się odpowiednio 
przepis § 69 ust. 2.
Przy składowaniu materiałów sypkich luzem należy zapewnić:
1) powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego 
umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału, 
2) wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału sypkiego, 
3) w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych 
możliwości - szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych 
oraz połączenie ich z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania, 
4) bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu i przenoszeniu
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materiałów.
Wchodzenie pracowników na zwały materiałów sypkich grożących zasypaniem dozwolone 
jest jedynie w przypadkach wyjątkowej konieczności z zastosowaniem pomostów lub 
innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a także przy zapewnieniu asekuracji 
przez drugiego pracownika oraz odpowiedniego nadzoru.
Przy składowaniu materiałów pylących luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie, 
co najmniej do wysokości 0,5 m ponad wysokość składowanego materiału. Transport 
materiałów, o których mowa w ust. 1, może odbywać się wyłącznie specjalnymi środkami 
transportu lub w zamkniętych pojemnikach (np. kontenerach).
Przy składowaniu materiałów skłonnych do samozapalania się należy je zabezpieczyć 
przed samozapłonem, a w szczególności ograniczyć wysokość składowania, stosować 
kominy wentylacyjne oraz przesypywać lub często przerzucać hałdy i zwały.
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi 
liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych 
przewodów) niż:
1) 2 m - od linii niskiego napięcia,
2) 5 m - od linii wysokiego napięcia do 15 kV
3) 10 m - od linii wysokiego napięcia do 30 kV, 
4) 15 m - od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.
 
Ochrona przed hałasem
Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami 
związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie:
1) procesów technologicznych niepowodujących nadmiernego hałasu,
2) maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie
najmniejszy hałas, nieprzekraczający dopuszczalnych wartości
3) rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy
Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy określają właściwe przepisy i Polskie 
Normy.
Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, 
pracodawca ma obowiązek zapewnić: 
1) ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz 
opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, 
mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas, 
2) zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości 
charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz ich stosowanie, 
3) ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, w tym stosowanie przerw w pracy, 
4) oznakowanie stref zagrożonych hałasem, a także, gdy jest to uzasadnione ze względu 
na stopień zagrożenia oraz możliwe, ograniczenie dostępu do tych stref poprzez ich 
odgrodzenie
2. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy pracach 
związanych z narażeniem na hałas są określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. 
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Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym 
rozdziale, oraz prace określone, jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i 
instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych 
warunkach, uznane przez pracodawcę, jako szczególnie niebezpieczne. Pracodawca jest 
obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
występujących w zakładzie pracy.
Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia: 
1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane. 
Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez 
wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników 
zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych 
powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa 
i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 
szczególnych środków ostrożności.
Przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i 
osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. O 
prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 
stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników 
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 
sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 
W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 
oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).
Spawanie wykonywane w ramach robót budowlano-montażowych powinno być 
prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym u 
danego pracodawcy. Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
spawaniu i cięciu metali regulują odrębne przepisy.
Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez 
włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione, zwanych 
dalej „zbiornikami”.
Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie 
pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. Przy pracy 
w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór. Osoba wydająca polecenie wykonania 
takiej pracy powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne 
zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy. Pracownikowi 
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znajdującemu się w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej 
pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku.
Prace w zbiorniku mogą być podjęte i prowadzone po spełnieniu następujących 
wymagań:
1) zbiornik należy opróżnić i wstępnie oczyścić przez przemycie, przedmuchanie parą 
lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwanie zbiornika 
tlenem jest niedopuszczalne
2) jeżeli praca w zbiorniku może by związana z zagrożeniem pożarowym, należy stosować 
niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej
3) odłączyć dopływ do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników, 
przewodów, aparatury itp.
4) znajdujące się we wnętrzu zbiornika grzejniki, urządzenia ruchome i inne mogące 
stworzyć zagrożenie należy odłączyć od źródeł zasilania,
5) na czas trwania prac w zbiorniku należy wyłączyć z ruchu lub unieruchomić tory 
kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu itp., znajdujące się nad zbiornikiem,
6) bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w 
zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych 
jako niebezpieczne
7) temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna się różnić od temperatury otoczenia 
o więcej niż 5°C (5K),
8) zapewnienie niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek 
kanału, pozostawiając otwarte włazy, oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli to 
nie jest możliwe - maksymalnie ograniczyć spływ ścieków.
Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba kierująca 
pracownikami jest obowiązana poinformować o:
1) zakresie pracy, jaką mają wykonać,
2) rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić
3) niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania, 
4) sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na 
zewnątrz zbiornika
5) postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.
Pracownik lub pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być 
asekurowani co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoba 
asekurująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz 
zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących, 
w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić pomocy.
Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien być wyposażony w odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, a w szczególności:
1) szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu 
konstrukcji zewnętrznej,
2) hełm ochronny i odzież ochronną
3) sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie, jak 
wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika. Niestosowanie ochron 
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układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartość tlenu w 
powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18% oraz gdy w powietrzu tym nie występują 
substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne 
stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje 
niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. 
Decyzję o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku 
ze spełnieniem odpowiednich warunków może podjąć jedynie osoba kierująca 
pracownikami.
W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być 
otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów 
powietrza w zbiorniku - należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza. 
Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone przy użyciu źródła światła elektrycznego o 
bezpiecznym napięciu.
Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien 
odbywać się w sposób niestwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam 
pracowników. Jeżeli istnieje możliwość powstania stężeń wybuchowych w zbiorniku, 
należy zastosować środki zapobiegające wybuchowi.
Jeżeli praca ma być wykonana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub 
sypkie, w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania pracownika - niezależnie od 
zabezpieczenia odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej - pracownik powinien 
być opuszczany do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu umożliwiającym 
bezpieczne wykonanie pracy.
Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności 
substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z 
przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, oraz materiały zawierające 
szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia zgodnie z 
przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku 
pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. 
Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o właściwościach fizycznych, 
chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów 
i wyrobów gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
związanym z ich stosowaniem, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz 
postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. Materiały o nieznanych właściwościach, 
do czasu ich zbadania, mogą być stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych, do 
celów badawczych i doświadczalnych, przy zastosowaniu wzmożonych środków 
ostrożności.
Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach 
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, 
środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub 
przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych 
materiałów. W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych 
należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chroniące 
pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów.
Zbiorniki, naczynia i inne opakowania służące do przechowywania materiałów 
niebezpiecznych powinny być:
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1) oznakowane w sposób określony w odrębnych przepisach
2) wykonane z materiału niepowodującego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich 
zawartością i nieulegającego uszkodzeniu w wyniku działania znajdującego się w nich 
materiału niebezpiecznego,
3) wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz odpowiednio do 
warunków ich stosowania,
4) odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem się z nich niebezpiecznej 
zawartości lub dostaniem się do ich wnętrza innych substancji, które w kontakcie z ich 
zawartością mogą stworzyć stan zagrożenia,
5) wypełnione w sposób zapewniający wolną przestrzeń odpowiednio do możliwości 
termicznego rozszerzania się cieczy w warunkach przechowywania, transportu i 
stosowania.
Opróżnione pojemniki po materiałach niebezpiecznych przeznaczone do wielokrotnego 
użycia powinny spełniać specjalne wymagania. Przechowywanie materiałów 
niebezpiecznych w pojemnikach i opakowaniach służących do środków spożywczych 
jest niedopuszczalne.
Przy przechowywaniu ciekłego materiału niebezpiecznego w stałych zbiornikach należy:
1) stosować odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem się 
zawartości zbiornika w razie jego uszkodzenia, jak wanny, rynny, koryta, zbiorniki rezerwowe, 
2) zapewnić urządzenie do bezpiecznego pomiaru ilości cieczy zawartej w zbiorniku, 
3) uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc, w których znajdują się zbiorniki.
Zbiorniki z ciekłymi materiałami niebezpiecznymi oraz cieczami gorącymi mogą 
być umieszczane nad stanowiskami pracy lub przejściami wyłącznie w przypadkach 
wymuszonych przez proces technologiczny. W takich przypadkach należy stosować 
urządzenia chroniące przed oblaniem pracowników znajdujących się pod tymi 
zbiornikami. Nad pomieszczeniami, w których znajdują się stałe zbiorniki z gazami 
sprężonymi, skroplonymi lub rozpuszczonymi pod ciśnieniem nie mogą być organizowane 
stanowiska pracy.
Pakowanie, składowanie, załadunek i transport materiałów niebezpiecznych z innymi 
materiałami stwarzającymi dodatkowe zagrożenie na skutek wzajemnego oddziaływania 
tych materiałów w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne. W 
magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, 
pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych; z treścią instrukcji 
należy zapoznać pracowników zatrudnionych przy tych pracach.
Pomieszczenia przeznaczone do składowania lub stosowania materiałów niebezpiecznych 
pod względem pożarowym lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w których istnieje 
niebezpieczeństwo wydzielania się substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, 
powinny być wyposażone w: 
1) urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach
2) odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz odpowiednie 
środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do występujących zagrożeń. 
Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach z materiałami niebezpiecznymi powinni 
mieć zapewniony stały dostęp do środków łączności na wypadek awarii, wybuchu 
lub pożaru. Pracodawca jest obowiązany ustalić i podać do wiadomości pracowników 
warunki, jakie powinny być spełnione przed wejściem pracowników do pomieszczeń z 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



83

materiałami niebezpiecznymi.
W pomieszczeniach, w których w wyniku awarii mogą wydzielać się substancje toksyczne 
lub bardzo toksyczne albo substancje stwarzające zagrożenie wybuchem, pracodawca 
zapewnia awaryjną wentylację wyciągową uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz 
pomieszczeń - zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do przeznaczenia 
pomieszczeń zgodnie z odrębnymi przepisami i Polskimi Normami. 
Sposób składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych powinien zapewniać:
1) zachowanie temperatur, wilgotności i ochronę przed nasłonecznieniem stosownie do 
rodzaju materiałów niebezpiecznych i ich właściwości,
2) przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania materiałów, 
3) ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej 
dla danego materiału i danego pomieszczenia,
4) przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania 
poszczególnych materiałów,
5) zachowanie dodatkowych wymagań specyficznych dla składowania materiałów i ich 
stosowania,
6) rozmieszczenie materiałów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli składowania 
i składowanych materiałów. Szczegółowe warunki składowania i stosowania materiałów 
niebezpiecznych powinny być określone w instrukcjach ustalających co najmniej 
wymagania wymienione w ust. 1 oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
Przeładunek materiałów niebezpiecznych powinien odbywać się w miejscu do tego 
przystosowanym, przy wykorzystaniu odpowiednich do tego celu urządzeń oraz 
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniących przed zagrożeniami i skutkami 
zagrożeń, szczególnie pochodzących od elektryczności statycznej oraz występujących 
przy przelewaniu cieczy. W miejscu przeładunku materiałów niebezpiecznych nie mogą 
przebywać osoby niezatrudnione przy tych pracach.
Jeżeli procesy pracy powodują występowanie czynników rakotwórczych, 
biologicznych o działaniu zakaźnym i innych stwarzających niebezpieczeństwo dla 
zdrowia i życia pracowników - pracodawca powinien podjąć przedsięwzięcia w 
kierunku zastąpienia tych procesów innymi, w których czynniki te nie występują. 

Jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, nie są technicznie możliwe, pracodawca 
jest obowiązany w szczególności:
1) ograniczyć do minimum liczbę pracowników narażonych na czynniki
2) ograniczyć do minimum występowanie tych czynników w środowisku pracy,
3) zapewnić stosowanie środków ochrony zbiorowej, a gdy narażenie nie może być 
zlikwidowane w inny sposób - środków ochrony indywidualnej,
4) zapewnić stosowanie przez pracowników wymagań higieny, a w szczególności 
niedopuszczanie do spożywania posiłków, picia i palenia tytoniu w miejscach pracy, 
5) określić w instrukcjach, odpowiednie zasady postępowania w razie powstania 
nieprzewidzianych sytuacji powodujących poważne zagrożenia dla pracowników, 
6) zapewnić oznaczenie miejsc stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników związane 
z występowaniem czynników rakotwórczych, poprzez umieszczenie w miejscach 
narażenia pracowników na te czynniki odpowiednich napisów i znaków ostrzegawczych, 
7) zapewnić pomieszczenia, instalacje i urządzenia przystosowane do regularnego i 
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skutecznego czyszczenia.
Wykaz substancji, preparatów, czynników i procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym, sposób ich rejestrowania oraz szczegółowe warunki 
ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez te substancje, 
preparaty, czynniki lub procesy technologiczne są określone w odrębnych przepisach. 
Pracodawca jest obowiązany poinformować pracowników o możliwości powstania 
nieprzewidzianych sytuacji, podczas których mogłyby wystąpić poważne zagrożenia 
dla zdrowia lub życia, związane z występowaniem czynników niebezpiecznych. W razie 
powstania zagrożeń do czasu usunięcia tych zagrożeń należy:
1) dopuścić do pracy w warunkach zagrożeń jedynie pracowników niezbędnych 
do usunięcia awarii, zapewniając im odpowiednie do tych prac środki ochrony 
indywidualnej oraz ograniczając do minimum czas przebywania w tych warunkach, 
2) pracownikom niezatrudnionym przy pracach, o których mowa w pkt 1, zakazać 
wstępu do zagrożonych miejsc.
Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników 
środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej 
od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski 
ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski 
(prysznice) do przemywania oczu. Natryski powinny, w razie potrzeby, umożliwiać ich 
natychmiastowe uruchomienie samoczynne lub w inny sposób - z uwzględnieniem 
ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Natryski i urządzenia powinny 
być zasilane wodą nieogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki 
atmosferyczne. Przy wyjściu z pomieszczenia, w którym odbywa się praca przy użyciu 
materiałów zakaźnych lub toksycznych powinna znajdować się co najmniej jedna 
umywalka z doprowadzoną do niej ciepłą wodą - na każdych dwudziestu pracowników 
jednocześnie zatrudnionych, lecz nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie 
zatrudnionych.
Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni 
znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do 
pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na 
jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 
lub ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi 
lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub 
służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości 
co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w 
połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób 
uniemożliwiający wypadnięcie osób.
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 
balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników 
przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 
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Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym 
stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach 
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym 
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, 
należy zapewnić, aby:
 1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed  nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie,
 2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 
niezbędnych materiałów,
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 
wielkości dopuszczalnego obciążenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od 
otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych 
wiszących należy w szczególności
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia,
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego 
w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 
pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń,
na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą 
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających 
służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa 
z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki 
bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych. 
Wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i 
innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza 
balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej 
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pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia 
higieniczno-sanitarne, 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. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników 
zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.
Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od 
stanowisk pracy.
Zbiorniki, przewody i miejsca czerpania wody powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem lub zakażeniem. Czerpanie wody ze zbiorników powinno odbywać 
się wyłącznie z zaworów czerpalnych.
Miejsca czerpania wody nienadającej się do picia powinny być oznakowane zgodnie z 
Polską Normą.
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.
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6.	Bezpieczeństwo	na	budowie.

Prowadzenie robót budowlanych powoduje konieczność zabezpieczenia placu budowy 
i wszelkich działań budowlano -montażowych w zakresie bezpieczeństwa i i higieny 
pracy. Obowiązujące prawo i akty wykonawcze w sposób szczegółowy regulują wszelkie 
aspekty bezpieczeństwa i zapewniają maksymalne ograniczenie ryzyka zawodowego. 
Ze względu na specyfikę robót budowlanych ,występowanie wielu zróżnicowanych 
czynników, oddziaływań i dużą komplikacją, złożonością procesów budowlanych 
wszelkie czynności z tym związane są z poważnym zagrożeniem  i ryzykiem zawodowym 
występującym przy wykonywaniu wszelkich czynności budowlanych. Roboty ziemne, 
budowlane, konstrukcyjne , montażowe, wykończeniowe, remontowe i rozbiórkowe 
zalicza się do działalności związanych z jednym z najwyższych ryzyk zawodowych o 
czym świadczą dane statystyczne .Ilość wypadków przy pracy urazów, awarii, chorób 
zawodowych jest na tyle poważna, że należy podjąć szczególne działania w zakresie 
wymagalności bezpieczeństwa pracy. Szczególnie narażone na wypadki są osoby 
pracujące w małych, kilku osobowych firmach budowlanych, gdzie zasady bhp łamane są 
permanentnie, a służby Państwowej Inspekcji Pracy nie docierają w ogóle. W robotach 
budowlanych pojawiają się wszelkie grupy niebezpiecznych oddziaływań, czynników 
szkodliwych dla zdrowia i niezwykle uciążliwych. Wykonywanie odpowiedzialnych 
robót na wysokości podczas zmiennych warunków atmosferycznych stwarza warunki 
do występowania poważnych wypadków grożących śmiercią, kalectwem i poważnymi 
urazami. Nieprzestrzeganie przepisów bhp jest jednym z najpoważniejszych przestępstw 
i wykroczeń przeciw zdrowiu pracowników.

Podczas realizacji procesów inwestycyjnych na placach budów najskuteczniejszym 
sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy są 
konsekwentne wymagania w każdej fazie realizacji, na każdym stanowisku, przy każdej 
czynności ,karanie finansowe za wszelkie nieprawidłowości oraz właściwe zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy uwzględniające ocenę, dokumentowanie i informowanie 
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Wprowadzony został obowiązek posiadania przez pracodawcę dokumentu 
potwierdzającego dokonanie oceny ryzyka zawodowego, który powinien uwzględniać 
w szczególności:

• opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
• stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
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• wykonywanych zadań,
• występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników 

środowiska pracy,
• stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
• osób pracujących na tym stanowisku;
• wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników 

środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
• datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Skuteczne  zarządzanie  bezpieczeństwem  pracy  polega  głównie na umiejętności 
przewidywania i zapobiegania pojawianiu się problemów, a nie walki z nimi dopiero 
wówczas, gdy już wystąpiły i spowodowały niekorzystne skutki.

Podstawowe działania, na poziomie każdego przedsiębiorstwa budowlanego, w celu 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy to:

• określenie ogólnej polityki i celów kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia pracowników;

• zapewnienie niezbędnych informacji umożliwiających wdrożenie ogólnej polityki;
• uwzględnienie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w 

zarządzaniu i podejmowaniu decyzji, na każdym poziomie funkcjonowania firmy;
• konsultowanie spraw w dziedzinie bezpieczeństwa pracy z pracownikami;
• monitorowanie i przegląd efektywności przyjętej polityki i całego systemu 

zarządzania firmą.

A w przypadku małej firmy przestrzeganie wszelkich zasad bhp i konsekwentne 
wymagania wobec pracowników. Bezpieczeństwo jest najważniejszą przesłanką każdego 
działania w zakresie budownictwa 

Stan bezpieczeństwa pracy w firmie należy monitorować i w razie potrzeby korygować. 
W tym celu powinny być stosowane metody proaktywne (np. podejmowanie działań 
wynikających z dokonanych kontroli, przeglądów, audytów) i reaktywne (np. na podstawie 
wniosków wynikających z okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy). 
Oczywiście zdecydowane pierwszeństwo należy dać metodom proaktywnym. Badanie 
wypadków powinno prowadzić przede wszystkim do zidentyfikowania wszystkich ich 
przyczyn, z ewentualnymi wadami sys- temu zarządzania bezpieczeństwem pracy 
włącznie. Zasadniczym celem kontroli powinno być upewnienie się, że przyjęty system i 
procedury funkcjonują należycie, a w razie potrzeby podjęcie natychmiastowych działań 
korygujących.

Art. 226 Kodeksu pracy określa obowiązek informowania pracowników o ryzyku 
zawodowym dotyczy każdego pracownika, niezależnie od rodzaju zajmowanego 
stanowiska. Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności 
wystąpienia u pracowników niekorzystnych  skutków  zdrowotnych  w  wyniku  zagrożeń  
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zawodowych  występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania prac. 
Generalną zasadą jest unikanie nadmiernego komplikowania podejmowanych działań, 
które najczęściej prowadzi do utraty ich zasadniczego waloru, jakim jest praktyczna 
przydatność ceny ryzyka zawodowego na placu budowy

Podstawowe czynności kierownika budowy na placu budowy w celu zmniejszenia ryzyka 
wypadków i zagrożeń to:

Identyfikacja zagrożeń polega inwentaryzacji  stanowisk pracy, jakie występują na placu 
budowy, i dokonaniu ich przeglądu pod kątem ryzyka.

Szczególną uwagę należy poświęcić robotom budowlanym:

• stwarzającym  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  związku  z  możliwością
• przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
• prowadzonym w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
• prowadzonym w studniach, pod ziemią i w tunelach, z użyciem materiałów 

wybuchowych;
• montażowym i demontażowym ciężkich elementów prefabrykowanych jak 

wielkowymiarowe elementy konstrukcji stalowych lub żelbetowych, np. ściany, 
belki, słupy.

Niesłychanie istotnymi zagrożeniami są:

• ruchome elementach maszyn  i  urządzeń  (np.  żurawie,  koparki),  powierzchniach, 
na których istnieje możliwość poślizgnięcia się lub upadku (np. drogi komunikacji 
pieszej, transportowe, podesty),

• ostrych krawędziach, wystających elementach,
• niedostatecznego oświetlenia 
• instalacji i urządzeniach elektrycznych (np. niewłaściwe połączenia linii 

napowietrznych i kablowych oraz możliwość ich mechanicznego uszkodzenia, 
ochrony przeciwporażeniowe),

• pyłach (np. przy pracach rozbiórkowych, szczególnie usuwaniu elementów 
azbestowych, ale także cementu, wapna),

• hałasie  i  drganiach  (np.  kafary,  młoty  spalinowe,  urządzenia  wibracyjne  do  
pogrążania i wyrywania, narzędzia udarowe ręczne; zespoły maszyn do produkcji 
mieszanek betonowych, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne),

• używaniu pojazdów, w tym wózków z napędem silnikowym (np. transport 
materiałów budowlanych, wywóz ziemi),

• używaniu substancji chemicznych (np. farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki),
• niebezpieczeństwie pożarów i wybuchów (np. prace spawalnicze wykonywane w 

pobliżu elementów palnych).

Do rozpoznania zagrożeń można, jako pomoc, wykorzystać również listy kontrolne 
dotyczące budownictwa, opracowane np. przez inspekcję pracy, które znajdują się na 
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stronie internetowej: www.pip.gov.pl

Określenie, kto może być zagrożony i w jaki sposób czyli pracownicy własnej firmy 
pracowników podwykonawców – zagrożenia stwierdzone podczas przeglądu stanowisk 
pracy jednego wykonawcy  mogą  odnosić  się  nie  tylko  do  jego  pracowników,  lecz  
także do pracowników, których stanowiska sąsiadują ze stanowiskami zagrożonymi lub 
znajdują się w ciągach komunikacyjnych innych pracowników.
Do  oszacowanie ryzyka wraz ze stosowanymi na stanowiskach pracy środkami 
zapobiegawczymi w miejscu pracy powoduje konieczność zastosowania metod 
jakościowych, opisowych i ilościowych z zastosowaniem matematycznej postaci modelu 
decyzyjnego. Nawet jeśli zastosowane zostały wszystkie środki zapobiegawcze, na 
terenie budowy zawsze pozostaje pewien margines zagrożeń (tzw. ryzyko resztkowe). 
Trzeba więc dla każdego ocenianego  stanowiska  określić,  czy  pozostające  zagrożenie  
jest  duże,  średnie  czy  małe.

W  zależności  od  wyniku  oceny  należy  podjąć  wszelkie  możliwe  działania  zaradcze  
w  celu zmniejszenia ryzyka resztkowego.

Przykładowe środki zaradcze na placu budowy to likwidacja :

• nieporządku i bałaganu na określonych stanowiskach pracy;
• prowizorycznie wykonanych instalacji elektrycznych (szczególnie zabezpieczenie ich 

przed uszkodzeniami mechanicznymi);
• wadliwych podłączeń urządzeń elektrycznych ;
• spowodowanie bezwzględnego stosowania przez pracowników przydzielonych im 

środków ochrony  indywidualnej  (np.  kasków  ochronnych,  sprzętu  chroniącego  
przed  upadkiem z wysokości).

Wszystkie spostrzeżenia trzeba zapisać i zachować. Wprawdzie każda budowa 
charakteryzuje się dużą zmiennością frontu robót i określonym czasem istnienia, lecz 
dokumentacja z dokonanej na niej oceny ryzyka może być również bardzo pomocna, 
przypominając, na co należy zwracać uwagę w przyszłości.

Przegląd i aktualizacja oceny ryzyka polegający na sprawdzeniu, czy działania podjęte w 
celu likwidacji lub ograniczenia ryzyka i zagrożeń przyniosły efekty, a zwłaszcza: wykonać 
pomiary kontrolne skuteczności ochron przed porażeniem prądem elektrycznym, np. 
przy betoniarkach; skontrolować stan maszyn, urządzeń i narzędzi, np. rusztowań, drabin, 
zawiesi; skontrolować  stan  oznakowania  i  zabezpieczenia  miejsc  niebezpiecznych,  
np.  otwory, wykopy, prace na wysokości; sprawdzić,  czy  przydzielono  pracownikom  
odpowiednią  odzież  oraz  środki  ochrony indywidualnej, np. hełmy ochronne, sprzęt 
chroniący przed upadkiem z wysokości.
Ocena stanu bezpieczeństwa w firmie budowlanej.
Konieczność dokonywania okresowej co najmniej raz w roku, analizy i oceny 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie wynika z art. 207 Kodeksu 
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pracy, w którym to artykule pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan 
bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę  
w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnić 
przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym 
zakresie i kontrolować ich wykonywanie,
Art. 236 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przyczyn wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy 
i na podstawie czynników tej analizy stosowania właściwych środków zapobiegawczych,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.), które nakłada 
na służbę bhp obowiązek sporządzania co najmniej raz w roku okresowej analizy 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. § 2 ust 1 pkt. 3 tego rozporządzenia, 
zawierający propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na 
celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy oraz zapobieganie zagrożeniom życia 
i zdrowia pracowników.

Obowiązek ten dotyczy:
• etatowej służby bhp lub inspektora (specjalisty) bhp w przypadku jednoosobowej 

obsady tej służby,
• pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp,
• specjalisty spoza zakładu, któremu zlecono wykonywanie zadań służby bhp,
• pracodawcy wykonującemu zadania służby bhp w rozumieniu wymogów art. 327 

Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 
r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), które w § 40 ust. 1 nakłada na pracodawcę obowiązek 
systematycznych kontroli stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem organizacji czasu 
pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz ustalania sposobu 
usuwania nieprawidłowości.
Jednym ze skutecznych instrumentów sprostania tym obowiązkom jest okresowe 
dokonywania analiz stanu bhp w zakładzie uwzględniających całokształt zagadnień 
mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

Dokumenty niezbędne do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena stanu bezpieczeństwa powinna być opracowana w oparciu o:

• dokumentację technologiczną,
• dokumentację techniczną maszyn i innych urządzeń technicznych
• wyniki badań procesów technologicznych w aspekcie ich szkodliwości dla zdrowia 

pracowników,
• ocenę ryzyka zawodowego,
• protokoły pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
• protokoły kontroli warunków pracy dokonywanych przez służby wewnętrzne oraz 

zewnętrzne organa nadzoru nad warunkami pracy,
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• akta osobowe pracowników w zakresie informacji dotyczących kwalifikacji 
pracowników, szkoleń, badań lekarskich itp.

• dokumentację z wypadków przy pracy oraz podejrzeń o choroby zawodowe i chorób 
zawodowych,

• analizę wypadkowości,
• programy poprawy warunków pracy. 

Tematyka oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy to:

• Budynki, drogi, pomieszczenia pracy.
• Wyposażenie pomieszczeń pracy.
• Procesy pracy, organizacja tych procesów i stanowisk pracy.
• Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia występujące w procesie pracy.
• Zagrożenia.
• Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie.
• Załoga.
• Realizacja zarządzeń, decyzji, nakazów, poleceń, zaleceń organów nadzoru nad 

warunkami pracy.
• Realizacja zarządzeń pracodawcy w dziedzinie bhp.
• Realizacja programu poprawy warunków pracy.
• Analiza wypadkowości.
• Wnioski dotyczące poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób wykonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oprócz 
części opisowej pomocny jest system listy kontrolnej, czyli pytań kontrolnych do każdego 
z tematów. W przypadku negatywnych odpowiedzi na poszczególne pytania tematyka 
pytania część opisowa powinna być rozszerzona o dokładne wyjaśnienie istniejącego 
stanu – co jest przyczyną takiego stanu, kto przyczynił się do istniejącego stanu i co 
należy wykonać, aby doprowadzić do poprawy istniejącego stanu i w jakim okresie.

6.1.Czynniki powodujące wypadki w budownictwie.

Najczęstsze wypadki i urazy powodowane są następującymi czynnikami:

• formalne
• organizacyjne
• mechaniczne
• fizyczne 
• chemiczne
• uciążliwe

Czynniki formalne to wadliwie wykonany projekt techniczny i wykonawczy, 
nieuwzględniający specyfiki bezpieczeństwa robót budowlanych, brak projektu 
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technologii i organizacji robót budowlanych, wadliwość planu bezpieczeństwa budowy, 
brak instrukcji bezpieczeństwa i innych dokumentów formalno-prawnych w zakresie 
bezpieczeństwa pracowników, budowy, transportu, maszyn i urządzeń i innych wymagań 
w zakresie zabezpieczenia budowy i zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa 
na wszelkich etapach budowy.

Czynniki organizacyjne stanowią wadliwy system zapobiegania wypadkom w 
budownictwie, wadliwa organizacja procesów produkcyjnych, nieprawidłowe 
szkolenia ,kontrole i wymagalność w zakresie bhp, lekceważenie przepisów bhp przez 
pracowników, nadzór techniczny, kierownika budowy, kierownika robót i służby bhp, 
nieudolność, konserwatyzm, biurokracja Państwowej Inspekcji Pracy i służb bhp.
Czynniki mechaniczne to transport poziomy i pionowy, narzędzia, upadające z 
wysokości elementy, przedmioty, cięcie, szlifowanie, porażenie prądem ,wadliwe 
użytkowanie spawarek ,elektronarzędzi, instalacje ,urządzenia ciśnieniowe, butle z 
gazami technicznymi, wybuchy, rozszczelnienia pojemników.
Czynniki fizyczne to warunki atmosferyczne, hałas, drgania mechaniczne, wysoka ,niska 
temperatura, wysoka wilgotność powietrza, wadliwe oświetlenie,
Czynniki to chemiczne farby, lakiery ,środki do impregnacji drewna, rozpuszczalniki, pyły
Czynniki uciążliwe to zmęczenie, stres, presja czasu, niedogodność na stanowisku 
pracy, uciążliwa praca fizyczna, koncentracja, cechy psychofizyczne, podnoszenie i 
przenoszenie ciężarów.

Największą grupą groźnych wypadków  są upadki pracowników z wysokości lub 
urazy spowodowane upadkiem przedmiotów, materiałów ,narzędzi z miejsc pracy 
znajdujących się na wysokości szczególnie przy robotach dekarskich, robotach na 
rusztowaniach i pracach montażowych oraz utrata kontroli nad środkami transportu lub 
elektronarzędziami, narzędziami prostymi.
Przyczynami podstawowymi przyczynami wypadków są czynniki zewnętrzne i 
wewnętrzne W branży budowlanej należy też zwrócić uwagę na aspekty zewnętrzne i 
wewnętrzne:
-zewnętrzne: nie dotrzymywanie terminów ,również przez podwykonawców , pośpiech, 
niestaranne wykonywanie prac, akcyjność zadań , niekorzystne zapisy w kontraktach 
budowlanych, kary umowne , podwykonawcy, warunki atmosferyczne, wadliwa ocena 
kontraktu, wadliwa ocena ryzyka kontraktowego i kosztów ogólnych
-zewnętrzne : wadliwa organizacja pracy i identyfikacja zagrożeń w zakresie świadomości 
bhp, brak wymagalności przepisów bhp, brak informacji w zakresie ryzyka zawodowego

Podkreślenia wymaga zbyt małe zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia pracowników personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie czyli kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru 
inwestorskiego, brak służb bhp w małych przedsiębiorstwach, omijanie przepisów przez 
szkolenia wykonywane przez nieodpowiedzialne osoby świadczące usługi z zakresu bhp, 
katastrofalny stan bhp w małych prowincjonalnych firmach budowlanych

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



94

6.2.Prawa i obowiązki osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

Prawa i obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w 
budownictwie uregulowane są w przepisach prawa pracy oraz prawa budowlanego.
Stosowne regulacje dotyczące pracodawców, osób kierujących pracownikami i 
pracowników zawarte są w ustawie Kodeks Pracy  i przepisach wykonawczych. 
Zestawienie obowiązków pracodawców i osób kierujących pracownikami zawierają 
poniższe tabele.

Tabela .Obowiązki pracodawcy ,kierownika budowy w zakresie bhp.

Pracodawca/osoba 
pełniąca funkcje 
kierownicze
na budowie

Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1 2

Pracodawca

organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy, zapewnienie systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ustalenie sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich 
usuwania, zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie 
oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń, zapewnienie wykonania 
nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru 
nad warunkami pracy, ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego 
występującego na terenie budowy przy określonych pracach oraz stosowanie 
niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 
wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
udostępnianie pracownikom do stałego korzystania aktualnych instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Osoba kierująca 
pracownikami (kierownik 
budowy, robót, majster, 
brygadzista – stosownie 
do zakresu działania i 
uprawnień)

organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, dbanie o sprawność środków ochrony 
indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac uwzględniające 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi, związanymi z warunkami środowiska pracy,
dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, egzekwowanie przestrzegania przez 
pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 
pracownikami, w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników niezwłoczne wstrzymanie prac i podjęcie działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia.
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Tabela .Uprawnienia i obowiązki pracowników w zakresie bhp.

Pracownicy

Uprawnienia Obowiązki

1. Po niezwłocznym zawiadomieniu o tym 
przełożonego pracownik ma prawo do:
powstrzymania się od wykonywania pracy - 
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,
oddalenia się z miejsca zagrożenia
- jeżeli powstrzymanie się od wykonywania 
pracy nie usuwa zagrożenia dla zdrowia lub 
życia pracownika albo innych osób,
zachowania wynagrodzenia w przypadkach, o 
których mowa powyżej,
2. Po uprzednim zawiadomieniu o tym 
przełożonego pracownik ma prawo do:
powstrzymania się od wykonywania pracy  
wymagającej szczególnej sprawności 
psychofizycznej w przypadku, gdy stan 
psychofizyczny pracownika nie zapewnia 
bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza 
zagrożenie dla innych osób.
Uwaga
Uprawnienia powyższe nie dotyczą 
pracowników, których obowiązkiem 
pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego 
lub mienia.

Pracownik jest obowiązany:
znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z 
tego zakresu oraz
poddawać się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym,
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,
dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, 
narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w 
miejscu pracy,
stosować środki ochrony zbiorowej,
a także używać przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, zgodnie z ich 
przeznaczeniem,
poddawać się wstępnym, okresowym i 
kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 
lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
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,
współdziałać z pracodawcą
i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osoby zarządzające 
winni posiadać wiedzę w zakresie przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie 
to powinno być okresowo powtarzane. Na budowach gdzie prowadzone są roboty 
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budowlane przez różnych przedsiębiorców ,pracodawcy mają obowiązek , współpracować 
ze sobą, wyznaczyć  koordynatora  sprawującego  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie,ustalić zasady współdziałania 
uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia 
lub życia pracowników.

W ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych określone są szczegółowo 
wszystkie prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, do których zalicza: 
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy lub 
kierownika robót.

Podstawowe prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego odnoszące się 
bezpośrednio do bezpieczeństwa pracy przedstawia tabela poniżej .[1].

Tabela .Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Uczestnik procesu 
budowlanego Prawa Obowiązki

1 2 3

Inwestor

zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót 
budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni 
przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki,
na której przewiduje się wykonywanie robót 
budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych 
przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 osób 
albo na której planowany zakres robót przekracza 500 
osobodni (patrz: Wykaz..., poz. 3);
organizowanie procesu budo- wy, z uwzględnieniem 
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
opracowania projektu budowlanego i, stosownie do 
potrzeb, innych projektów,
objęcia kierownictwa budowy przez kierownika 
budowy,
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

Kierownik  
budowy

występowanie do inwestora o zmiany 
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli 
są one uzasadnione koniecznością 
zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 
robót budowlanych;

sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych, w tym planowane jednoczesne 
prowadzenie robót budowlanych i produkcji 
przemysłowej (w oparciu o informację sporządzoną 
przez projektanta).
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Uczestnik procesu 
budowlanego Prawa Obowiązki

1 2 3
ustosunkowanie się w 
dzienniku budowy do 
zaleceń w nim zawartych.

Uwaga! Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
sporządza się, jeżeli:
w trakcie budowy wykonywany będzie przy- najmniej jeden z 
następujących rodzajów robót budowlanych:
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przy- sypania 
ziemią lub upadku z wysokości, przy prowadzeniu których 
występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi,stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych 
linii komunikacyjnych,stwarzających ryzyko utonięcia 
pracowników,prowadzonych w studniach, pod ziemią i w 
tunelach,wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi 
z linii napowietrznych, wykonywanych w kesonach, z atmosferą 
wytwarzaną ze sprężonego powietrza,wymagających użycia 
materiałów wybuchowych,prowadzonych przy montażu i 
demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych;
przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni 
roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co 
najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 
robót będzie przekraczać 500 osobodni;

Uczestnik procesu 
budowlanego Prawa Obowiązki

1 2 3

prowadzenie dokumentacji budowy; zapewnienie geodezyjnego 
wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 
obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na 
budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy; koordynowanie realizacji zadań 
zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń 
planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, 
które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,przy planowaniu 
czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów; koordynowanie działań zapewniających 
przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 
budowlanych; wstrzymanie robót budowlanych w przypadku 
stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne 
zawiadomienie o tym właściwego organu;r,ealizacja zaleceń wpisanych 
do dziennika budowy;,zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w 
opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej
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Uczestnik procesu 
budowlanego Prawa Obowiązki

1 2 3

Projektant

wstęp na teren budowy i 
dokonywanie zapisów w 
dzienniku budo- wy dotyczących 
jej realizacji;
żądanie wpisem
do dziennika budo- wy 
wstrzymania robót budowlanych 
w razie stwierdzenia możliwości 
powstania zagrożenia.

specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 
wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 
zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu 
budowlanego;
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z przepisów;

Inspektor nadzoru 
inwestorskiego

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót 
poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;
żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem 
lub pozwoleniem na budowę.

6.3.Zagospodarowanie placu budowy, komunikacja, drogi, strefy 
zagrożeń. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie zagospodarowania placu budowy 
należy wykonać następujące roboty przygotowawcze:

• ogrodzenie terenu budowy wraz z oznakowaniem;
• zapewnienie stałej ochrony terenu budowy
• wykonanie stref rozładunku i mycia pojazdów
• oznakowanie terenu budowy, wyznaczenie stref niebezpiecznych;
• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, pochylni;
• doprowadzenie sieci telefonicznej, internetowej, energii elektrycznej i wody;
• wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, technicznych i 

magazynowych;
• wykonanie oświetlenia terenu budowy;
• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów.
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  Zabezpieczenie terenu budowy jest podstawowym obowiązkiem inwestora, a w jego 
imieniu generalnego wykonawcy . Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest 
możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie 
potrzeby zapewnić stały nadzór .Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 
m i nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi.

Drogi technologiczne i komunikacja na budowie, strefy zagrożenia.
Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu  pieszego  jednokierunkowego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego – co najmniej – 1,2 m. Pochylnie do 
ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia 
o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w 
odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 
m, z co najmniej jednostronnym zabezpieczeniem balustradą ochronną , wyjścia z 
magazynów ,przejścia pomiędzy budynkami .należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi 
umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub dodatkowymi zabezpieczeniami..

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż 4% – dla 
wózków szynowych,5% – dla wózków bezszynowych,10% – dla taczek, a  usytuowane 
nad poziomem terenu powyżej 1 m, muszą być zabezpieczona balustradą ochronną.

W rejonie budowy ,podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych występują 
strefy niebezpieczne  gdzie występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. Przejścia 
i strefy niebezpieczne znajdujące się na terenie budowy należy oświetlić i oznakować 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefy zagrożenia i strefy  niebezpieczne  
należy  wydzielić ,wyraźnie oznakować  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  do  niej  
osobom postronnym.

Strefy zagrożeń jako miejsca niebezpieczne, gdzie istnieje możliwość upadku 
przedmiotów z wysokości należ zabezpieczyć barierami i balustradami ochronnymi , a 
strefa wydzielona w swym najmniejszym wymiarze liniowym, liczonym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż  1/10  wysokości,  z  której  mogą  
spadać  przedmioty,  lecz nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa 
niebezpieczna winna być zabezpieczona daszkami ochronnymi, przegrodami trwałymi 
i może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych, 
organizacyjnych zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów w postaci daszków 
ochronnych, siatek ,kurtyn.

Strefy ,miejsca pracy ,przejścia, przejazdy, pochylnie ,miejsca niebezpieczne należy 
zabezpieczyć należy zabezpieczyć siatkami, kurtynami, trwałymi oddzielenia mi, daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 
2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku 
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 
spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego 
powinna być co najmniej o 0,5 m większa z każdej strony niż szerokość przejścia lub 
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przejazdu. Nie należy używać używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 
składowania narzędzi, sprzętu, materiałów.

6.4.Warunki socjalne, transport technologiczny, składowanie.

Obowiązkiem realizatora inwestycji, kierownika budowy jest zapewnienie właściwych 
warunków socjalnych i higienicznych na terenie budowy ,które powinny spełniać 
wymagania obowiązujące powszechnie, zawarte w ogólnych przepisach bezpieczeństwa 
i higieny pracy, z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach szczegółowych :

-pracownikom należy zabezpieczyć współczesne warunki socjalne spełniające aktualne 
wymagania Kodeksu Pracy i aktom wykonawczym 
- na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 
zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
-dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa;
-jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty 
budowlane albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić 
osobom wykonującym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia 
mieszkalne;
-stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiadać wystarczające wyposażenie 
sanitarne, jadalnię, pomieszczenie do odpoczynku, łóżka, szafki kuchenne, stoły i krzesła 
z oparciami, stosownie do liczby osób.
-w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w których jest wykonywana lekka 
praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych powinno być zapewnione ogrzewanie do 
temperatury nie niższej niż 18°C,a w pomieszczeniach do ogrzewania się pracowników 
temperatura powinna wynosić co najmniej 16°C.
-w pomieszczeniach magazynowych powinny być umieszczone tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie 
powierzchni stropu.

W projekcie organizacji budowy i na terenie robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca do składowania elementów ,materiałów budowlanych ,wyrobów, maszyn i 
urządzeń, a miejsca te powinny być właściwie wyrównane do poziomu, utwardzone i 
odwodnione. Wszelkiego rodzaju wykopy, doły powinny mieć umocnione ściany i być 
zabezpieczone balustradami ochronnymi umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 
1 m od ich krawędzi.
Składowiska elementów prefabrykowanych ,materiałów budowlanych , wyrobów i 
urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Należy 
stosować systemowe zabezpieczenia, kontenery, drabiny, pomosty robocze. Materiały 
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masowe , sypkie, drobnicowe formuje się w pryzmy o wysokości nie większej niż 2 
m. Materiały drobnowymiarowe ,materiały w workach należy układać w warstwach 
ułożonych krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw lub wykorzystywać 
systemy transportu i składowania technologicznego oparte na systemach europalet 
jako podstawowego sposobu przemieszczania, transportu materiałów budowlanych. 
Odległość pryzm ,stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m – od ogrodzenia lub 
zabudowań;5 m – od stałego stanowiska pracy.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. W pomieszczeniach 
magazynowych powinny być umieszczone tablice określające dopuszczalne obciążenie 
regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.
Przy organizacji stanowisk pracy i składowaniu materiałów nie należy :
-składować materiałów w sposób niezgodny z zasadami bhp oraz opierać składowanych 
materiałów lub wyrobów o płoty,  słupy  napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego:
-planować i i sytuować stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości, liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 5 m – dla 
linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,10 m – dla 
linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,15 m – dla 
linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,30 m – dla 
linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Na terenie budowy substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i 
użytkować zgodnie z instrukcjami producenta. Przemieszczanie tych towarów jest 
dopuszczalne wyłącznie w opakowaniach producenta. W przypadku przechowywania w 
magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić 
na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.

Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia o ogólnych przepisach 
bezpieczeństwa i higieny pracy są w szczególności:

-substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z 
przepisami o substancjach i preparatach chemicznych – ustawą z 11 stycznia 2001 r. o 
substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami) 
oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 września 2005 
r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem 
(Dz. U. nr 201, poz. 1674);

-materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy 
zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla 
zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych 
na te czynniki – rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
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zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 81, poz. 716).

Podczas załadunku i przemieszczania materiałów zabronione jest:
-przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas 
wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.
-przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 
technicznych bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia – należy uzgodnić bezpieczne 
warunki pracy z jej użytkownikiem. Wszystkie ruchome maszyny i urządzenia 
eksploatowane na terenie budowy, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 
do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone 
w sygnalizatory napięcia.-do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz 
materiałów żrących i parzących należy stosować specjalne pojemniki, a do ładunków 
płynnych w balonach – palety ze ścianami bocznymi.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy ręcznych robotach transportowych.
Na budowie szczególną uwagę należy przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy. Tam , gdzie jest to możliwe, 
powinien być stosowany sprzęt pomocniczy, odpowiednio dobrany do wielkości, 
masy i rodzaju transportowanych przedmiotów, zapewniający bezpieczne i dogodne 
wykonywanie pracy. Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola 
widzenia pracownika.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych:

-niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie przedmiotów przez pomieszczenia, 
schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, 
jeżeli stwarza to zagrożenia wypadkowe.

-ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone 
w sposób zapobiegający powstawaniu urazów.

-masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:30 
kg – przy pracy stałej 50 kg – przy pracy dorywczej.

-niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg 
na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

-przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno 
odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa 
nieprzekraczająca 25 kg – przy pracy stałej,42 kg – przy pracy dorywczej.

-niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 
500 kg.

-dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej 
nawierzchni  nie  może  przekraczać  450  kg  na  pracownika,  łącznie  z  masą  wózka. Przy 
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przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, 
łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg.

-niedopuszczalne jest ręczne  przemieszczanie  ładunków  na  wózkach  po  pochyleniach  
powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.

-dopuszczalne jest przewożenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych wymagań, 
o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie, a masa 
ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać 100 
kg – po twardej nawierzchni,75 kg – po nawierzchni nieutwardzonej.

-niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku  na  taczce  po  pochyleniach  większych  
niż  8%  oraz na odległość przekraczającą 200 m.

6.5.Roboty montażowe wyposażenie i sprzęt montażowy.

W robotach montażowych należy stosować haki i zawiesia określone w projekcie 
organizacji robót, odpowiadające swoją charakterystyką wymaganiom montażowym, 
posiadające odpowiednie zabezpieczenia przed wysunięciem zawiesi z haków 
montażowych, przeznaczone do robót montażowych, posiadające odpowiednie 
wytrzymałości, atesty. Haki ,zawiesia powinny być poddane ocenie pod względem 
ustalenia ich przydatności do dalszej pracy przed rozpoczęciem każdej zmiany . 

Zabronione jest stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku 
nieposiadających odpowiednich atestów oraz zabezpieczeń, a osprzęt montażowy 
winien być dostosowany do charakteru robót montażowych oraz wykonywanie węzłów 
na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości. Na zawiesiu należy umieścić 
napis określający jego dopuszczalne obciążenie robocze oraz termin ostatniego i 
następnego badania.

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd 
powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty te powinny być 
trwale oznaczone z  wyraźnym  napisem  informującym  o  dopuszczalnym  obciążeniu  
roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 
wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, 
powinny być szersze o 1,2 m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz 
zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach 
nie powinna przekraczać 5 km/h. Podstawki ładunkowe i palety powinny mieć gładkie 
powierzchnie i krawędzie.
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Przy pracach montażowych przy transporcie elementów konstrukcyjnych lub 
pojemników z materiałami naprowadzanymi ,transport w powietrzu należy przestrzegać 
następujących wymagań bezpieczeństwa pracy:

-przy użytkowaniu w pracach montażowych dwóch lub więcej maszyn, dźwigów 
gdy promienie ich zasięgu zachodzą na siebie, należy stosować odpowiednie środki 
zapobiegające kolizji ładunków lub maszyn;

-przy użytkowaniu dźwigów do podnoszenia ładunków nieprowadzonych, należy 
stosować oraz kontrolować stosowanie środków zapobiegających przechyleniom, 
przewróceniom , a także przemieszczaniu się ładunków;

-w przypadku, gdy operator maszyny nie może obserwować całej drogi, jaką pokonuje 
ładunek, bezpośrednio lub przy użyciu pomocniczych urządzeń kompetentna osoba 
współpracująca z operatorem przy przemieszczaniu tego ładunku powinna pozostawać 
z nim w kontakcie;

-gdy pracownik zamocowuje albo zdejmuje ładunek ręcznie, praca powinna 
być zorganizowana w sposób bezpieczny, w szczególności poprzez zapewnienie 
bezpośredniego lub pośredniego wpływu tego pracownika na sterowanie maszyną 
przeznaczoną do podnoszenia ładunków nieprowadzonych;

-jeżeli ładunek ma być podnoszony jednocześnie przez dwie lub więcej maszyn, określa 
się i stosuje procedury zapewniające koordynację pracy między operatorami tych 
maszyn;

-gdy istnieje możliwość, że maszyna przeznaczona do podnoszenia ładunków 
nieprowadzonych może nie utrzymać ładunku z powodu przerwania lub wstrzymania 
dostawy energii, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podejmuje się 
odpowiednie działania mające na celu uniknięcie związanego z tym ryzyka;

-ładunki zawieszone nie mogą być pozostawione bez nadzoru, chyba że dostęp do 
strefy niebezpiecznej jest uniemożliwiony, a ładunek jest zawieszony i utrzymywany 
bezpiecznie;

-jeżeli warunki atmosferyczne pogarszają się w takim stopniu, że zagrożone jest 
bezpieczne użytkowanie maszyn oraz powstaje zagrożenie dla pracowników, należy 
wstrzymać użytkowanie maszyn na otwartej przestrzeni oraz zastosować odpowiednie 
środki ochronne, zwłaszcza zabezpieczające maszynę przed przewróceniem się.

6.6.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
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Na terenie budowy ze względów technologicznych zamontowane są maszyny, urządzenia 
i elementy wyposażenia zasilane energią elektryczną .Ze względu na specyfikę robót 
budowlanych czyli pracami odbywającymi się w warunkach oddziaływań atmosferycznych 
urządzenia narażone są na awarie, co powoduje zwiększone zagrożenie porażenia 
prądem elektrycznym .Koniecznym jest więc stosowanie instalacji i urządzeń odpornych 
na te oddziaływania , elementy zasilania winny być odpowiednio zabezpieczone. Stan 
instalacji elektrycznych na budowach powoduje ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
pracowników. Instalacje je elektryczne winny odpowiadać wymaganiom technicznym 
określonym w odpowiednich przepisach należy je serwisować ,kontrolować przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Tymczasem instalacje są wykonywane 
przez pracowników budowy ,połączenia ,zabezpieczenia niejednokrotnie domowymi 
sposobami stanowią zagrożenie dla ludzi i powodują niezliczone obrażenia, a powszechne 
jest również stosowanie niewystarczających środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym w tym niestosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych; 
prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych w sposób prowizoryczny, bez 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi; stosowanie zbyt małej liczby 
obwodów odbiorczych oraz gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych, a nawet 
podłączanie odbiorników „na krótko”, bez użycia gniazd i wtyczek.

W zakresie zasilania placu budowy należy wyróżnić elementy zasilania elektryczną 
o napięciu do 1 kV prądu  przemiennego  wraz  z  urządzeniami  rozdzielczymi,  
pomiarowymi,  zabezpieczającymi i ochronnymi całego terenu budowy, linie zasilające 
napowietrzne, kablowe lub przewody oponowe. Linie powinny być prowadzone 
możliwie najkrótszymi trasami, najlepiej bez skrzyżowań z drogami transportowymi. 
Linie zasilające powinny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń 
za pomocą urządzeń zabezpieczających. Zaleca się prowadzenie linii zasilających 
przewodami izolowanymi, przewodami oponowymi lub kablami podwieszonymi 
na słupach, rozdzielnice budowlane, dźwigowe i przystawki pomiarowe, odbiorniki 
oświetleniowe, narzędzia ręczne (ruchome), urządzenia budowlane, system ochrony 
przeciwporażeniowej na terenie budowy

Prace przy liniach, sieciach ,instalacjach i urządzeniach elektrycznych na placu budowy 
związane są z ich konserwacją , zabezpieczeniem  i  utrzymaniem  należytego  stanu  
technicznego  urządzeń i instalacji, remontami ,usuwaniem usterek, uszkodzeń 
,remontami urządzeń i instalacji w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu 
technicznego, montażem ,instalowaniem .przyłączaniem urządzeń i instalacji, kontrolą 
i pomiarami , dokonanie oceny stanu technicznego i parametrów eksploatacyjnych 
urządzeń i instalacji oraz sieci , mogą wykonywać osoby, które spełniają wymagania 
kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy, eksploatacją ,pracami 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, dozoru – 
do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami w zakresie eksploatacji 
oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji.
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Tabela .Strefy urządzeń elektrycznych na placu budowy.

Strefa Urządzenia wchodzące w skład strefy Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim 
i pośrednim

1 2 3

I
Stacje transformatorowe. Zespoły 

prądotwórcze. Przyłącza.
Tablice zasilające. –

II

Linie napowietrzne wykonywane:
przewodami izolowanymi,

kablami podwieszanymi, przewodami 
oponowymi.

–

III
Rozdzielnice:
budowlane,
dźwigowe,

przystawki pomiarowe.
–

IV
Odbiorniki oświetleniowe. Narzędzia 

ręczne.
Urządzenia budowlane.

Obwody o napięciu nieprzekraczającym napięcia 
dotykowego dopuszczalnego długotrwale

o wartości do 25 V prądu przemiennego lub 60 V 
prądu stałego.

Strefa
Ochrona przed dotykiem:

Bezpośrednim Pośrednim

1 4 5

I

Izolacja podstawowa.
Obudowy o stopniu ochrony co naj- 

mniej IP43.

Samoczynne wyłączenie zasilania w czasie
t ≤ 0,2 s.

Obsługa urządzeń tylko przez osoby uprawnione

II

Izolacja przewodów i kabli Samoczynne wyłączenie zasilania w czasie
t ≤ 0,2 s (można realizować za pomocą wyłącznika 
ochronnego różnicowoprądowego selektywnego 

zainstalowanego w strefie I).

Obsługa urządzeń tylko przez osoby uprawnione

III Izolacja podstawowa. Obudowy o 
stopniu ochrony co najmniej IP43.

Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy selektywny, 
zainstalowany w strefie I.

IV

Izolacja podstawowa.
Obudowy o stopniu ochrony co naj- 

mniej IP44.
Uzupełnienie ochrony przy 

użyciu wyłącznika ochronnego 
różnicowoprądowego o IDn ≤ 30 mA.

Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy o IDn
≤ 30 mA. Transformator separacyjny. Odbiorniki, 

narzędzia i urządzenia o II klasie ochronności.
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Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 
z późniejszymi zmianami ,przywrócono w 2005 roku zniesiony w 2003 r. obowiązek 
sprawdzania co pięć lat spełniania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się 
eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych przez powołane w tym 
celu komisje kwalifikacyjne, sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych należy 
powtórzyć przed upływem pięciu lat w razie stwierdzenia, że eksploatacja urządzeń, 
instalacji i sieci jest prowadzona niezgodnie z przepisami dotyczącymi ich eksploatacji, 
na wniosek pracodawcy, inspektora pracy, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub 
innego organu właściwego w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią,

Na terenie budowy ze względu na poważne zagrożenia należy przestrzegać terminów i, 
zakresów badań, badań i pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych czyli:

• okresową  kontrolę  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem 
bezpieczeństwa należy przeprowadzić co najmniej jeden raz w miesiącu;

• działanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych należy sprawdzić każdorazowo 
przed przystąpieniem do pracy;

• okresową kontrolę stanu i oporności izolacji urządzeń – co najmniej dwa razy w 
roku, a ponadto przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw 
części elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli 
urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, przed uruchomieniem urządzenia 
po jego przemieszczeniu.

-kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych powinna obejmować pomiar 
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  
głównych  i  dodatkowych  (miejscowych) połączeń wyrównawczych, rezystancji 
uziemienia, impedancji pętli zwarcia; sprawdzenie działania urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych.
Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy a dokonywane naprawy 
i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji 
urządzeń.

6.7.Urządzenia, maszyny znajdujące się na terenie budowy.

Na terenie budowy ze względu na specyfikę robót budowlanych, montażowych i 
wykończeniowych konieczne jest wykorzystywanie różnego typu maszyn, urządzeń i 
wyposażenia takie jak żurawie budowlane o różnej konstrukcji, w tym wieżowe ,dźwigi, 
dźwignice, podajniki, przenośniki, agregaty ,sprężarki, zestawy betoniarskie, betoniarki, 
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pojazdy samochodowe, ciągniki ,sprzęt pomocniczy, zawiesia cięgnowe. linowe, 
belkowe , uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i inne urządzenia pomocnicze.

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z dokumentacji techniczno-
ruchowej, wymagania zasadnicze, minimalne, dozoru technicznego.

Wymagania zasadnicze do maszyn powinna być dołączone w postaci instrukcji 
zawierającej co najmniej informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny, nazwę i adres 
producenta, oznakowanie CE, oznaczenie serii lub typu maszyny, rok budowy maszyny, 
informacje ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: adres importera, serwisu, 
przewidywane zastosowanie maszyny, w tym zastosowania inne niż normalne, których 
w sposób racjonalny można oczekiwać; informacje o stanowisku lub stanowiskach 
roboczych, które może zajmować operator; instrukcje dotyczące bezpiecznego 
przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny z podaniem jej 
masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane osobno, montażu i 
jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw; w koniecznych przypadkach 
informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny, wskazówki 
szkoleniowe, podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w 
maszynie.

Instrukcja powinna być sporządzona przez producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela w jednym z języków państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Maszyny oddawane do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny 
być wyposażone w oryginalną instrukcję producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela oraz w instrukcję przetłumaczoną, jeżeli ma to zastosowanie, na język 
polski. Tłumaczenie instrukcji powinno być wykonane przez producenta lub przez 
jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do instrukcji powinny być dołączone rysunki 
i schematy przeznaczone do uruchamiania, konserwacji, kontroli, sprawdzania 
prawidłowości działania maszyny, a także, jeżeli ma to zastosowanie, naprawy maszyny 
oraz wszelkie istotne zalecenia, w szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa.

Na terenie budowy maszyny należy instalować, umiejscawiać oraz użytkować w sposób 
zapewniający dostateczną przestrzeń między ich ruchomymi częściami a ruchomymi 
bądź stałymi elementami znajdującymi się w ich otoczeniu. Montaż lub demontaż 
maszyn powinien odbywać się w bezpiecznych warunkach, w szczególności zgodnie z 
zaleceniami producenta. Wszelkie ruchome maszyny z własnym napędem mogą być 
obsługiwane wyłącznie przez pracowników odpowiednio przeszkolonych w zakresie ich 
bezpiecznej obsługi.

Maszyny, które mogą podczas użytkowania być narażone na uderzenie pioruna 
(np. żurawie budowlane) należy zabezpieczyć przed skutkami takiego zdarzenia. W 
przypadku, gdy maszyny poruszają się po terenie budowy, pracodawca powinien 
ustalić zasady ruchu i egzekwować ich przestrzeganie, podjąć działania organizacyjne 
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zapobiegające wchodzeniu pracowników na teren pracy maszyn samobieżnych.

Pracownicy mogą być transportowani przy pomocy mechanicznie napędzanej maszyny, 
o ile jest zapewnione ich bezpieczeństwo. Pracownicy  mogą  być  podnoszeni  tylko  
za  pomocą  przeznaczonych  do  tego  celu  maszyn i ich wyposażenia. Dopuszcza 
się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podnoszenie pracowników za 
pomocą maszyn, które nie zostały skonstruowane do tego celu, jeżeli pracodawca 
ustali szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn tak, aby zostało 
zapewnione bezpieczeństwo pracowników. Podczas przebywania pracowników na 
maszynie przeznaczonej do podnoszenia ładunków stanowisko służące do sterowania 
maszyną powinno być ciągle obsługiwane przez operatora. W przypadku wystąpienia 
niebezpieczeństwa powinna być zapewniona możliwość ewakuowania pracowników. 
Pracownicy podczas ich podnoszenia powinni mieć możliwość komunikowania się. 
Przebywanie pracowników pod wiszącymi ładunkami, o ile nie jest to konieczne dla 
sprawnego wykonywania pracy. Jeżeli jednak zachodzi taka konieczność, pracodawca 
powinien zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i właściwe zabezpieczenie wiszących 
ładunków, przenoszenie ładunków nad niezabezpieczonymi miejscami pracy, w których 
zwyczajowo przebywają pracownicy. Jeżeli jednak praca nie może być wykonywana w 
inny sposób, pracodawca powinien ustalić zasady bezpiecznego jej wykonywania oraz 
zapewnić przestrzeganie tych zasad.
Do podstawowych obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy użytkowaniu maszyn przez pracowników należy poddanie  maszyn,  w  
przypadku  gdy  bezpieczne  ich użytkowanie  jest  uzależnione od warunków, w jakich 
są one instalowane, wstępnej  kontroli  po  ich  zainstalowaniu,  a  przed  pierwszym  
przekazaniem do eksploatacji, kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub 
w innym miejscu; poddanie maszyn narażonych na działanie warunków powodujących 
pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji 
niebezpiecznych, okresowej kontroli, a także badaniom, specjalnej kontroli w przypadku 
możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem: 
prac modyfikacyjnych, zjawisk przyrodniczych, wydłużone go czasu postoju maszyny, 
niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.

Wszystkie powyższe kontrole powinny być dokonywane przez jednostki działające 
na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i 
posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wyniki tych kontroli rejestruje się i przechowuje 
do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy,  
przez  5  lat  od  dnia  zakończenia tych kontroli. Jeżeli maszyny są użytkowane poza 
terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument 
potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny. Jeżeli obsługa, naprawa, 
remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
pracowników, pracodawca powinien zapewnić wykonywanie tych czynności wyłącznie 
przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.
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Pracodawca jest zobowiązany do współdziałania z pracownikami w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn i winien :

• zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji 
dotyczących użytkowania  maszyn,  zawierających  co  najmniej  informacje  
dotyczące  bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie warunków użytkowania 
maszyn, występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych,

• praktyki użytkowania maszyn;
• zapewnić informację pracowników  o  zagrożeniach  związanych  z  maszynami  

znajdującymi  się w miejscu pracy lub jego otoczeniu oraz wszelkich zmianach w 
nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na 
bezpieczeństwo tych maszyn, nawet gdy pracownicy bezpośrednio ich nie użytkują;

• podejmować niezbędne działania, aby pracownicy użytkujący maszyny odbyli 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania, wykonujący  
naprawy,  modernizację,  konserwację  lub  obsługę  maszyn  odbyli specjalistyczne 
przeszkolenie w tym zakresie.

Urządzenia techniczne  objęte  dozorem  technicznym  mogą  być  eksploatowane  tylko 
na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej 
jednostki dozoru technicznego. Decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia wydaje 
organ właściwej jednostki dozoru technicznego w przypadku nieprzestrzegania 
przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, stwierdzenia zagrożenia 
dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Eksploatujący urządzenie 
techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru 
technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym 
wypadku związanym z jego eksploatacją. Dozorowi technicznemu podlegają: żurawie, 
wyciągi towarowe, wciągarki i wciągniki, dźwigniki (podnośniki), dźwigi budowlane i 
dźwigi towarowe małe, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 
podnoszenia.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak 
dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i 
wyraźny napis.
Zabronione jest przeciążanie sprzętu zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego 
ponad dopuszczalne obciążenie robocze, ruchome części mechanizmów sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom, na stanowiskach pracy przy 
sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje bezpiecznej obsługi 
i konserwacji. Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być 
obudowane ze wszystkich stron, a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być 
wykonane daszki ochronne, zmechanizowany  i  pomocniczy  sprzęt  powinien  być  
przed  rozpoczęciem  pracy i przed zmianą sprawdzony pod względem sprawności 
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Sprzęt zmechanizowany należy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nienależących do obsługi. 
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Zabronione jest dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzętu 
zmechanizowanego będącego w ruchu.
Maszyny i urządzenia takie jak koparki, spycharki, równiarki, pogłębiarki, kafary i młoty 
spalinowe, żurawie, betoniarki (napędzane silnikami elektrycznymi o mocy powyżej 1 
kW), agregaty tynkarskie, podajniki do betonu, wózki podnośnikowe i platformowe, 
rusztowania – mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie 
i uzyskały  pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną 
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy obowiązujące operatorów maszyn i 
urządzeń budowlanych:

• nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia 
budowlanego.

• przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator 
powinien zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować 
oraz uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie.

• wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie 
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

• w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 
budowlanego maszynę lub urządzenie należy niezwłocznie zatrzymać i odłączyć od 
źródła zasilania w energię. Zabronione jest wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez 
usunięcia uszkodzenia.

6.8.Prace na wysokości.

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości 
co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do prac na wysokości  
pracy  na  powierzchni,  niezależnie  od  wysokości  jej usytuowania, jeżeli powierzchnia 
ta osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 
lub ścianami z oknami oszklonymi, wyposażona  jest  w  inne  stałe  konstrukcje  lub  
urządzenia  chroniące  pracownika przed upadkiem z wysokości.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy prace na wysokości zaliczone są do prac szczególnie niebezpiecznych. Najbardziej 
niebezpieczne prace na wysokości wykonywane są na rusztowaniach, drabinach, 
klamrach, słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, galeriach, pomostach, podestach i tym podobnych 
podwyższeniach. W zależności od miejsca wykonywania prac na wysokości mogą 
występować zagrożenia dla osób bezpośrednio je wykonujących, zatrudnionych na 
stanowiskach sąsiadujących ze stanowiskami prac na wysokości, postronnych mogących 
znaleźć się w ich pobliżu.
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Główne przyczyny powodujące wypadki przy pracach na wysokości to upadek 
pracownika z wysokości, uderzenie, przygniecenie ludzi przez spadające, wysypujące 
się materiały, narzędzia oraz opakowania.

Czynności najczęściej wykonywane przez poszkodowanych pracowników wykonujących 
prace na wysokości w chwili wypadku to przenoszenie i podnoszenie towaru, opakowań, 
narzędzi, przechodzenie po płaszczyznach poziomych na wysokości, wchodzenie lub 
schodzenie na i ze stanowiska pracy.

Najczęstsze przyczyny wypadków na budowie to wadliwa organizacja i metody pracy, 
wadliwe urządzenie i utrzymanie stanowiska pracy oraz przejść, nieprawidłowe 
zachowanie się pracownika.
Przy wykonywaniu prac na wysokości należy zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi 
pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż 
pracowników. Należy każdorazowo dobrać i zastosować organizacyjne i techniczne 
środki zabezpieczające pracowników przed ewentualnymi skutkami uaktywnienia się 
zagrożeń zawodowych występujących przy pracach na wysokości. Środkami takimi 
może być zapewnienie asekuracji osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne 
przez innych pracowników, którzy bezpośrednio prac tych nie wykonują, wyposażenie 
pracowników w środki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy 
oraz mogących się zaktywizować zagrożeń (np. sprzęt chroniący przed upadkiem z 
wysokości),przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się środkami ochrony 
indywidualnej, urządzenia  ochronne,  np.  osłony  (bariery)  miejsc  niebezpiecznych,  
oznakowanie  stref i miejsc niebezpiecznych (np. otworów w stropach, sufitach, otworów 
okiennych bez stolarki budowlanej).

Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy w konkretnych warunkach powinien być 
przeprowadzony instruktaż uwzględniający przede wszystkim imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań, wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokości

1.Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane tak, aby pracownik nie 
był zmuszony wychylać się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.
2.Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem podłogi 
lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub 
służących jako przejścia (z wyłączeniem ramp przeładunkowych), należy przestrzegać 
następujących wymogów:
-powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 
0,15 m;
-pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości 
poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 
wypadnięcie osób;
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3.Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 
balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników, 
odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy, w szczególności sprzęt 
indywidualny chroniący pracownika przed upadkiem z wysokości.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  
dokumentacją  producenta  albo  projektem indywidualnym rusztowania  systemowe  
powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi 
i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa elementy rusztowań innych niż systemowe powinny być montowane 
zgodnie z projektem indywidualnym.

Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  wykonywane  zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania należy ustawiać na 
podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód 
opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej 
należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 
określająca:

• wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

• dopuszczalne obciążenia  pomostów  i  konstrukcji  rusztowania  lub  ruchomego  
podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

• posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących 
roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

• posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego 

wysiłku;
• posiadać poręcz ochronną, piony komunikacyjne.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinny posiadać wymagane uprawnienia.

Zabroniony jest montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, w czasie burzy 
i przy wietrze o prędkości przekraczającej 10 m/s.
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W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym 
podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego 
położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. Użytkowanie rusztowania jest 
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane 
przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę ,po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych oraz działaniu  innych  czynników,  stwarzających  zagrożenie  dla  
bezpieczeństwa  wykonania  prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz 
okresowo, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem 
określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny. Przy pracach na klamrach i 
innych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi podwyższeniach na wysokości do 2 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza 
obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała 
grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby

• klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 
nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na 
przewidywane obciążenie,

• pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
• powierzchnia  pomostu  powinna  być  wystarczająca  dla  pracowników,  narzędzi i 

niezbędnych materiałów,
• podłoga  powinna  być  pozioma  i  równa,  trwale  umocowana  do  elementów 

konstrukcyjnych pomostu,
• w  widocznym  miejscu  pomostu  powinny  być  umieszczone  czytelne  informacje 

o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

W zakresie stosowania drabin niedopuszczalne jest:

• stosowanie drabin uszkodzonych,
• stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów 

o masie powyżej 10 kg,
• używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem,
• używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
• ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu,
• opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne 

albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny,
• stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz 

od strony ustawianej drabiny,
• ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń w sposób 

stwarzający zagrożenia dla pracowników używających drabiny,
• wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
• przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.
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Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi, co 
najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75°.

Należy przestrzegać następujących wymagań dotyczących prac z użyciem drabin:

• dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 
tylko do wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. Drabiny należy 
zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność;

• drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, przed podniesieniem lub 
zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową umożliwiającą 
założenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką szelek bezpieczeństwa. 
Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na 
wznoszonej konstrukcji drabiny na klamrach lub szczeblach w odległości od osi 
drabiny nie większej niż 0,4 m;

-osoby korzystające z drabin linowych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed 
upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin 
nośnych drabiny. Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający 
przesuwa- nie w górę aparatu samohamującego. Powinna być zabezpieczona przed 
odchylaniem się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem 
się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia samohamującego. Długość 
linki bezpieczeństwa łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie 
powinna przekraczać 0,5 m;
Zabronione jest wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych, 
roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m, w czasie 
zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania 
elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować 
wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

Przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, a także na galeriach, pomostach, podestach i innych 
podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza 
balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej 
pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy w szczególności:

-przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 
których mają być wykonywane prace, w tym stabilność, wytrzymałość na przewidywane 
obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan 
techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania 
linek bezpieczeństwa;
-zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju  wykonywanych 
prac sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa 
z pasem biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.);
-zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 
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na wysokości.

Środki ochrony indywidualnej muszą być stosowane na każdym stanowisku pracy i nie 
wolno dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych 
do stosowania na danym stanowisku pracy. Przy wykonywaniu prac na wysokości 
najbardziej narażone na urazy są kończyny górne i dolne oraz głowa pracowników. W 
związku z powyższym pracownicy powinni być wyposażeni przede wszystkim w hełmy 
ochronne oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Skuteczność  środków  
ochrony  indywidualnej,  w  tym  sprzętu  chroniącego  przed  upadkiem z wysokości, 
uwarunkowana jest przede wszystkim właściwym doborem sprzętu ze względu na 
specyfikę i warunki, w jakich wykonywana jest praca, bezwzględną pełną sprawnością 
sprzętu, umiejętnością posługiwania się pracowników przydzielonym sprzętem. 
Podstawowe rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, warunki jego 
stosowania i wymagania, jakim powinien odpowiadać zarówno sprzęt, jak i instrukcje 
jego użytkowania, określone są w Polskich Normach zestawionych w tabeli poniżej .

W planowaniu prac na wysokościach należy posługiwać się podstawowymi zasadami 
postępowania przy pracach na wysokości:

• nie wolno rozpoczynać pracy na wysokości bez dokładnego zaplanowania jej 
wykonania;

• należy upewnić się, że wzięte zostały pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności, 
które mogą stanowić zagrożenie;

• w żadnym przypadku nie lekceważyć zagrożenia. Proste środki typu „zachować 
szczególną ostrożność” zwykle są niewystarczające;

• zawsze przeanalizować, czy są bezpieczniejsze metody wykonania danej pracy;
• używać wyłącznie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do 

specyfiki pracy na wysokości i koniecznie sprawnych;
• nigdy nie stosować drabin w sytuacji, gdy pracę można wykonać przy użyciu innych 

urządzeń, np. podestów, schodków przystawnych, narzędzi o odpowiednio długich 
uchwytach;

• należy upewnić się, że wykonujący prace na wysokości umieją posługiwać się 
przydzielonym sprzętem ochronnym;

• należy upewnić się, że praca na wysokości jest właściwie nadzorowana.

6.9.Warunki szczególne.

W robotach budowlanych zabronione jest zatrudnianie kobiet ciężarnych przy pracy 
na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi 
podwyższeniami posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby 
stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem),wchodzenie i schodzenie 
kobiet ciężarnych po drabinach i klamrach, zatrudnianie młodocianych (osób, które 
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ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat) przy pracach na wysokości powyżej 3 m 
grożących upadkiem z wysokości, w tym w szczególności, przy budowie, naprawie 
i czyszczeniu kominów, związanych z przymusową pozycją ciała, w przestrzeni 
ograniczonej, narażających na zmienny mikroklimat, prowadzonych na zewnątrz 
budynku.

Dopuszcza się zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 17 lat na wysokości do 10 
m, w wymiarze do 2 godzin na dobę, pod warunkiem pełnego zabezpieczenia przed 
upadkiem i wyłączenia innych zagrożeń.

Prace na wysokości mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne 
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do tej pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości:
-do 3 m – podlegają lekarskim badaniom okresowym co 3-5 lat (w zależności od wskazań 
lekarza);
-powyżej 3 m – podlegają lekarskim badaniom okresowym:
-co 2-3 lata (w zależności od wskazań lekarza),
-po ukończeniu 50. roku życia corocznie.

Konieczność używania na stałe przez pracownika szkieł korekcyjnych (nie dotyczy 
soczewek kontaktowych) stanowi przeciwwskazanie do wykonywania pracy na 
wysokości powyżej 3 m.

6.10.Bezpieczeństwo przy pracach ziemnych.

Przy wykonywaniu robót ziemnych występują szczególnie wysokie zagrożenia dla 
życia osób, zarówno wykonujących je bezpośrednio, jak i mogących znaleźć się w ich 
pobliżu. Z powyższych względów niezwykle istotne są zagadnienia organizacyjne przed 
rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót.

Rozpoczęcie wykonywania robót ziemnych powinno być poprzedzone:
1.opracowaniem  projektu  określającego  położenie  instalacji  i  urządzeń  podziemnych, 
mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót;

2.ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje i sieci w bezpośrednim sąsiedztwie 
robót (np.  sieci  elektroenergetyczne, gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  
wodociągowe i kanalizacyjne):
3.bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci,
4.sposobu wykonywania robót;

5.ogrodzeniem i oznakowaniem napisami ostrzegawczymi miejsca robót;
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6.w przypadku podgrzewania, rozmrażania lub zamrażania gruntu:

7.opracowaniem  przez  wykonawcę  robót  dokumentacji  projektowej  oraz  instrukcji 
bezpieczeństwa,

8.ogrodzeniem i oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi oraz oświetleniem o zmroku 
i w porze nocnej terenu pracy.

Podstawowe zasady podczas wykonywania robót ziemnych:

1.Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze;

2.Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie;

3.W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego;

4.Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Wykopy powinny być zabezpieczone balustradami, posiadającymi poręcze znajdujące 
się na wysokości na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od krawędzi wykopu.
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy dodatkowo 
szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku 
przykrycia wykopu teren robót można zamiast balustrad oznaczyć za pomocą lin lub 
taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w 
odległości 1 m od krawędzi wykopu.

Wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych i szerokoprzestrzennych nieumocnionych 
dozwolone jest przy spełnieniu następujących warunków: wykopy o ścianach pionowych, 
bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach 
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, wykopy o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 
2 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inżynierska.

Wykonywanie  wykopów  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  dozwolone  jest przy 
spełnieniu następujących warunków:

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu, muszą być wykonane spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;
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• naruszenie struktury gruntu skarpy musi być likwidowane przez usuwanie 
naruszonego gruntu, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie 
skarpy;

• konieczne jest sprawdzanie stanu skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie 
w pracy.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli 
wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości 
od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy 
wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
Podczas wykonywania wykopów zabronione jest:

1.Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju,
2.Składowanie urobku, materiałów i wyrobów:
-w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
3.Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 
lub skarp.

4,Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy prowadzeniu robót podziemnych ,w obudowach tradycyjnych, przekopach, 
przewiertach sterowanych, przepychach należy dopilnować, aby:

-każda osoba pracująca w wyrobiskach podziemnych lub udająca się pod ziemię 
posiadała niezależnie od oświetlenia ogólnego sprawnie działającą lampę z własnym 
zasilaniem, zapewniającym nieprzerwane oświetlenie co najmniej przez 10 godzin;
-na każdym odcinku prowadzenia robót podziemnych zapewniony był system łączności 
umożliwiający porozumiewanie się z podziemnych stanowisk roboczych ze stanowiskami 
na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczającym,
-system alarmowania osób znajdujących się pod poziomem terenu oraz pogotowia 
zabezpieczającego – na wypadek zagrożenia wymagającego wycofania osób z wyrobisk 
podziemnych;
-przy robotach tunelowych wykonawca zapewnił stały nadzór nad działaniem wentylacji,
-na powierzchni terenu odpowiednio wyposażony w środki medyczne punkt pierwszej 
pomocy medycznej czynny w czasie każdej zmiany roboczej, a na poszczególnych 
odcinkach, na których trwają roboty, punkty wyposażone w niezbędne środki 
opatrunkowe i nosze,
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6.11.Prace remontowe i rozbiórkowe.

Prace remontowe i rozbiórkowe z natury rzeczy charakteryzują się występowaniem 
znacznych zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia wykonujących je pracowników oraz 
innych osób przebywających lub mogących przebywać na terenie ich prowadzenia 
albo w sąsiedztwie. Niektóre z tych prac zaliczone są do szczególnie niebezpiecznych. 
Przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć te, które zostały jako takie 
określone w ogólnych i szczegółowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy lub w 
instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji. Pracodawca  może  uznać  za  szczególnie  
niebezpieczne  także  inne  prace  o  zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w 
utrudnionych warunkach, realizowane w jego firmie.

Obowiązki pracodawcy przy robotach remontowych i rozbiórkowych:

• ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych 
w zakładzie pracy;

• określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
• odpowiednie środki zabezpieczające,
• instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
• imienny podział pracy,
• kolejność wykonywania zadań,
• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania 
ruchu zakładu pracy lub jego części zaliczone są do prac szczególnie niebezpiecznych. 
Przed rozpoczęciem tego typu robót przedsiębiorca budowlany (pracodawca) lub 
wyznaczona przez niego osoba kierująca robotami oraz pracodawca, u którego mają 
być prowadzone roboty, mają obowiązek ustalić w podpisanym protokole szczegółowe 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. Protokół 
powinien zawierać w szczególności ustalenia dotyczące poinformowania pracowników 
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 
sąsiedztwie o prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, 
jakie należy stosować w czasie trwania prac; wydzielenia i wyraźnego oznakowania 
terenu prowadzenia robót; umieszczenia znaków informujących o rodzaju zagrożenia 
w miejscach niebezpiecznych; zastosowania  innych  środków  zabezpieczających  przed  
skutkami  zagrożeń .
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6.12.Materiały niebezpieczne.

Rozpuszczalniki to substancje chemiczne używane do rozpuszczania lub rozcieńczania 
innych substancji lub materiałów. Rozpuszczalniki przemysłowe są często mieszanką kilku 
substancji. Niewłaściwie stosowane rozpuszczalniki mogą powodować podrażnienie 
oczu, płuc i skóry, ból i zawroty głowy, nudności, zaburzenia koncentracji. Bardzo duże 
stężenia substancji niebezpiecznych ,par rozpuszczalników mogą powodować utratę 
przytomności, a nawet śmierć.

Podstawowe metody ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem rozpuszczalników

1.Ograniczanie emisji par poprzez stosowanie urządzeń wentylacyjnych w celu 
usuwania par rozpuszczalników z miejsca pracy, używanie środków ochrony układu 
oddechowego. Sprzęt ochrony dróg oddechowych maski,  aparaty  z  pochłaniaczami)  
należy  przechowywać  w  czystym  miejscu, a przed jego zastosowaniem upewnić 
się, czy jest nieskażony i nadaje się do użytku, poddając go oględzinom i badaniom; 
wszędzie, gdzie jest to możliwe, jak najlepsze wykorzystywanie wentylacji naturalnej 
(np. otwieranie drzwi i okien w pomieszczeniach pracy);zapobieganie  niepotrzebnemu  
parowaniu  rozpuszczalników,  przez  np.  używanie ich w minimalnej ilości, właśnie 
potrzebnej do pracy, przetrzymywanie opakowań z rozpuszczalnikami w stanie 
zamkniętym, składowanie odpadów skażonych rozpuszczalnikami w szczelnych 
pojemnikach; niepozostawianie w miejscu pracy szmat nasączonych rozpuszczalnikami.

2.Ograniczanie kontaktu rozpuszczalnika ze skórą przez unikanie kontaktu ze skórą 
rozpuszczalników lub dowolnych produktów zawierających rozpuszczalniki, np. używając 
w razie konieczności środków ochrony indywidualnej (odzieży ochronnej, rękawic, 
fartuchów, okularów ochronnych, osłon twarzy itd.);niestosowanie rozpuszczalników 
do usuwania ze skóry zabrudzeń farbą, smarami itd.

3.Zachowanie innych środków ostrożności: niespożywanie posiłków i napojów oraz 
nieużywanie tytoniu w miejscach stosowania rozpuszczalników (po pracy z użyciem 
rozpuszczalników można spożywać posiłki lub palić dopiero po dokładnym umyciu 
się);nieużywanie otwartego ognia w miejscach, gdzie mogą znajdować się opary 
rozpuszczalników chlorowcopochodnych (np. palenie papierosów, prace spawalnicze), 
ponieważ może to spowodować wydzielanie się bardzo toksycznych gazów.

Szczególnie  niebezpieczne  jest  stosowanie  rozpuszczalników  w  przestrzeniach  
zamkniętych. Z przestrzeni zamkniętej, np. z wnętrza zbiornika, studni, z małego 
pomieszczenia, opary rozpuszczalników nie mogą się łatwo wydostawać, gromadzą się 
więc bardzo szybko w takich ilościach, że ich stężenie może się stać niebezpieczne, a 
nawet śmiertelne. Prace te powinny być wykonywane wyłącznie w sytuacjach absolutnie 
niezbędnych. Jeżeli jednak jest to nieuniknione, należy opracować i rygorystycznie 
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przestrzegać odpowiednie procedury wykonywania pracy, szczególnie dotyczące 
sytuacji awaryjnych.
Podstawowe zasady pracy, których należy bezwzględnie przestrzegać to , że materiałów 
zawierających rozpuszczalniki można używać tylko wtedy, gdy przestrzeń wykonywania 
pracy jest odpowiednio wentylowana, należy zapewnić odpowiednie środki ochrony 
układu oddechowego. Nie wolno wchodzić do przestrzeni zamkniętej, jeżeli nie zostały 
przeprowadzone badania jakości powietrza w miejscu pracy.
Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się prace polegające na czyszczeniu  
powierzchni  metodami  strumieniowo-ściernymi  przy  użyciu  urządzeń z otwartym 
lub zamkniętym obiegiem ścierniwa, w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub 
mieszaniny wody i sprężonego powietrza ,natryskiwaniu lub napylaniu powierzchni 
wyrobami lakierowymi w postaci płynnej lub proszku, przy użyciu urządzeń natryskowych 
lub napylających, natryskiwaniu cieplnym powierzchni metali przy użyciu pistoletowych 
urządzeń łukowych, plazmowych i płomieniowych – w tym naddźwiękowych i 
detonacyjnych.

Stosowane wyroby lakierowe, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki myjące i 
odtłuszczające powinny posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej 
lub preparatu niebezpiecznego. Każda partia wyrobu lakierowego powinna posiadać 
deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną. Do czyszczenia 
powierzchni powinno stosować się ścierniwa metalowe śrut ostrokątny lub kulisty 
staliwny albo żeliwny, cięty drut stalowy, ścierniwa niemetalowe , żużel paleniskowy, 
wielkopiecowy,  rozdrobnione  skały  i  minerały  lub  inne  ścierniwa  sztucznie  wytworzone 
i organiczne. Niedopuszczalne jest stosowanie do czyszczenia powierzchni  suchego 
piasku kwarcowego jako ścierniwa lub dodatku do innych ścierniw .Podczas stosowania 
w pomieszczeniach ścierniw z rozdrobnionych skał i minerałów zawierających wolną  
krzemionkę  należy  oznaczać  w  tym  pomieszczeniu  stężenie  pyłu, którego wartości 
nie mogą być wyższe od najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Stanowiska pracy czyszczenia powierzchni i malowania natryskowego usytuowane na 
otwartej przestrzeni powinny być oznakowane tablicami informacyjno-ostrzegawczymi 
oraz tak zlokalizowane, aby nie powodowały zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników oraz osób postronnych. Po oczyszczeniu powierzchni resztki zużytego 
ścierniwa i inne zanieczyszczenia należy usunąć z miejsca pracy i przekazać do regeneracji 
lub utylizacji.
Do natryskiwania lub napylania powierzchni można używać wyłącznie materiałów 
posiadających kartę  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu  
niebezpiecznego, z oznakowaniem opakowania.
Natryskiwanie powierzchni płynnymi wyrobami lakierowymi może być wykonywane na 
otwartej przestrzeni albo w komorach malarskich lub pomieszczeniach wyposażonych 
w wentylację odciągową z wymuszonym nawiewem powietrza. Napylanie wyrobami 
sproszkowanymi powinno być wykonywane wyłącznie w komorach malarskich lub 
pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją.
Stanowiska pracy, na których prowadzone jest natryskiwanie lub napylanie powierzchni, 
oznacza się tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i zabezpiecza się przed dostępem 
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osób postronnych.
Zabronione jest przeprowadzanie  czynności  natryskiwania  lub  napylania  instalacji  
lub  urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, gromadzenie na stanowisku 
pracy opróżnionych naczyń i pojemników po materiałach stosowanych do natryskiwania 
lub napylania, używanie materiałów bez znajomości technologii ich nakładania 
oraz działania toksycznego, używanie grzejników z otwartą spiralą grzejną lub ognia 
otwartego, prowadzenie prac spawalniczych, stosowanie narzędzi iskrzących.

6.13.Prace spawalnicze.

Spawanie wykonywane w ramach robót rozbiórkowych, remontowych i montażowych 
prowadzonych bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części może być prowadzone 
wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez 
pracodawcę zatrudniającego spawaczy. Spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 
oraz przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego przygotowania i realizacji prac 
spawalniczych również powinno być udokumentowane na piśmie.

Prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania 
się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach 
zagrożonych pożarem lub wybuchem powinny być wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji. Prace  spawalnicze  zaliczane  są  do  prac  
niebezpiecznych  pod  względem  pożarowym i wybuchowym. Zagrożenie pożarowe 
powodowane jest głównie wytwarzaniem przez urządzenia spawalnicze bardzo wysokich 
temperatur, powstawaniem odprysków metali i żużla oraz przewodnictwem cieplnym 
metali. Pożar może powstać nie tylko w czasie prowadzenia prac spawalniczych, ale 
nawet po upływie kilkudziesięciu godzin po ich zakończeniu.

Przed rozpoczęciem prac należy ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania 
prac, ustalić  rodzaj  przedsięwzięć  mających  na  celu  niedopuszczenie  do  powstania 
i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, wskazać osoby odpowiedzialne za 
odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, przebieg pracy oraz zabezpieczenie miejsca 
pracy po zakończeniu pracy, zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego 
upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaznajomić  osoby  wykonujące  
prace  z  zagrożeniami  pożarowymi  występującymi w rejonie wykonywania prac 
oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub 
wybuchu.

Podczas wykonywania prac w miejscu wykonywania prac musi znajdować się sprzęt 
umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, zabronione jest używać wyłącznie 
sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania 
pożaru, należy zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu 
wykonywania prac  oraz  w  rejonach  przyległych,  w  tym  również  elementy  konstrukcji  

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



124

budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych, w szczególności, wszelkie 
materiały palne należy usunąć poza zasięg rozprysków spawalniczych. W przypadku, 
gdy jest to niemożliwe, trzeba je dokładnie osłonić kocami gaśniczymi lub ekranami 
z materiałów niepalnych, np. z blachy, spawane przewody, części maszyn, elementy 
konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymi powinny być skutecznie 
schładzane, np. wodą, otwory, szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń  należy  
uszczelnić przy użyciu materiałów niepalnych, ze spawanych rurociągów izolowanych 
należy zdjąć izolację na odcinku gwarantującym bezpieczeństwo, a gdy izolacja jest 
wykonana z materiału palnego, oba brzegi części odizolowanej chłodzić np. strumieniem 
wody.

Prace spawalnicze w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w 
pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem 
łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, można prowadzić jedynie wtedy, gdy stężenie 
par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie 
przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości.
Do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych służą 
eksplozymetry. Przyrząd może wykonywać pomiary w sposób ciągły lub „na żądanie”. 
Wyniki wyświetlane są cyfrowo w procentach dolnej granicy wybuchowości (% DGW).
Po zakończeniu prac miejsce, w którym prace były wykonywane, i rejony przyległe 
należy poddać kontroli pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

6.14.Roboty rozbiórkowe z użyciem materiałów wybuchowych.

Rozbiórki obiektów budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych należy 
wykonywać na podstawie dokumentacji strzałowej albo, gdy nie jest wymagane 
pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenie – metryki strzałowej. Dokumentację strzałową 
oraz metrykę strzałową sporządza projektant. Treść dokumentacji i metryki strzałowej 
określają obowiązujące przepisy. Inwestor obowiązany jest zawiadomić pisemnie, na 
siedem dni przed planowanym rozpoczęciem, o terminie wykonania robót strzałowych: 
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, komendanta Policji właściwego dla 
miejsca rozbiórki, właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości, a także, w miarę 
potrzeby, komendanta Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca rozbiórki 
oraz komendanta straży gminnej (miejskiej).
Kierownik robót strzałowych powinien zorganizować roboty strzałowe i kierować nimi 
zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę, dokumentacją strzałową lub metryką strzałową 
oraz z przepisami i Polskimi Normami.

Do obowiązków kierownika robót strzałowych należy:

• analizowanie dokumentacji strzałowej lub metryki strzałowej oraz potwierdzenie 
jej przyjęcia do wykonania poprzez złożenie podpisu;
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• zapewnienie wykonania robót strzałowych zgodnie z dokumentacją strzałową 
lub metryką strzałową, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa w trakcie ich 
realizacji;

• zgłaszanie do inwestora wniosku o wstrzymanie lub zmianę sposobu rozbiórki;
• współpraca z kierownikiem budowy (rozbiórki) i inwestorem w zakresie organizacji 

ochrony terenu rozbiórki przed zagrożeniami;
• wydawanie poleceń, w okresie od dostarczenia środków strzałowych na teren 

rozbiórki do chwili zakończenia robót strzałowych, wszystkim pracownikom 
znajdującym się na terenie rozbiórki;

• sprawdzenie  odłączenia  od  obiektu  budowlanego,  w  którym  prowadzone  są  
roboty strzałowe, wszelkich instalacji sieci uzbrojenia terenu;

• stwierdzenie przed rozpoczęciem strzelania opuszczenia strefy zagrożenia dla ludzi 
przez osoby trzecie;

• bezpośredni nadzór nad osobami wykonującymi roboty strzałowe;
• wyznaczenie  miejsca  tymczasowego  składowania  i  sposobu  zabezpieczenia  

środków strzałowych;
• nadzór nad używaniem środków strzałowych;
• kontrola  poprawności  wykonania  technicznych  środków  zabezpieczających  oraz  

sposobu zabezpieczenia dostępu do strefy zagrożenia dla ludzi;
• zezwalanie na nadanie sygnałów ostrzegawczych i na dokonanie odpalania ładunków 

wybuchowych;
• kontrola  miejsca  robót  strzałowych  po  ich  wykonaniu  oraz  zapewnienie  

usunięcia niewypałów;
• zgłoszenie do odbioru zakończenia robót strzałowych;
• dokumentowanie, w miarę potrzeby, w dzienniku rozbiórki przebiegu robót 

strzałowych;
• potwierdzenie wpisem do dziennika rozbiórki, a jeżeli nie jest on wymagany – do 

metryki strzałowej wykonania robót strzałowych i braku niewypałów.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych metodami minerskimi :

• należy zapewnić opuszczenie strefy zagrożenia dla ludzi przez osoby trzecie oraz 
usunięcie z tej strefy rzeczy ruchomych narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie;

• teren rozbiórki, na którym prowadzone są roboty strzałowe, należy wydzielić i 
ochraniać w sposób umożliwiający kontrolę poruszania się osób i pojazdów;

• przy dojściach  i  drogach  dojazdowych  do  terenu  robót  powinny  być  umieszczone 
na wysokości nie mniejszej niż 2 m tablice ostrzegawcze barwy żółtej z napisami w 
kolorze czarnym;

• urządzenia, instalacje i inne niż konstrukcyjne elementy budowlane, mogące 
powodować obniżenie bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych, należy 
usunąć z obiektu budowlanego;

• na terenie rozbiórki należy wyznaczyć specjalne miejsce przeznaczone na tymczasowe 
składowanie środków strzałowych. Miejsce to powinno być zlokalizowane z dala od 
tras komunikacyjnych terenu rozbiórki, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi 
i ochronę sąsiedniego terenu, zabezpieczone przed wejściem osób postronnych.
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W czasie wykonywania robót strzałowych strefa zagrożenia dla ludzi powinna być 
zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, w szczególności przez posterunki, patrole 
i blokady, należy stosować sygnały ostrzegawcze, których znaczenie określają przepisy 
prawa geologicznego i górniczego. Po zakończeniu robót strzałowych poddać kontroli 
miejsca robót i zapewnić usunięcia niewypałów, potwierdzić wpisem do dziennika 
rozbiórki, a jeżeli nie jest on wymagany – do metryki strzałowej, wykonanie robót 
strzałowych i brak niewypałów.

6.15.Prace rozbiórkowe związane z usuwaniem azbestu.

Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów 
albo innych materiałów zawierających azbest obowiązany jest w szczególności na 
podstawie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej rodzaj i stopień narażenia, 
stosować niezbędne środki ochrony zmniejszające to ryzyko, kontrolować stopień 
narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób określony w przepisach 
dotyczących badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Przy pracach stwarzających narażenie na działanie pyłu azbestu należy zapewnić, by 
maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub 
ograniczały do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do 
środowiska pracy lub środowiska naturalnego, ograniczyć do niezbędnego minimum 
liczbę osób przydzielonych do prac oraz czas trwania narażenia; stosować odpowiednie 
do rodzaju i poziomu narażenia odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 
indywidualnej, w tym odzież ochronną i środki ochrony układu oddechowego.

Środki ochrony układu oddechowego mogą być stosowane jedynie jako rozwiązanie 
uzupełniające lub awaryjne; nie mogą one zastępować technicznych środków 
ograniczających narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu. W przypadku 
przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu, określonej 
w przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pracodawca jest obowiązany wstrzymać 
wykonywanie pracy przez pracowników oraz niezwłocznie podjąć działania w celu 
obniżenia stężenia pyłu azbestu do wartości dopuszczalnej.
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7.	Obowiązki	kierownika	budowy	inżyniera	budownictwa	
na	podstawie	ustawy	Prawo	budowlane

Do obowiązków kierownika budowy należy całokształt spraw związanych z realizacją 
procesu budowlanego w tym obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do obowiązków kierownika budowy należy protokolarne przejęcie od inwestora i 
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz 
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
Przekazanie terenu budowy następuje równocześnie ze sporządzeniem i podpisaniem 
protokołu. Protokół jest jednym z najważniejszych dokumentów jakie zostają 
sporządzone w procesie inwestycyjnym. Należy zawsze dbać, aby wszystkie informacje 
zawarte w protokole były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ to właśnie protokół 
stanowi podstawowy dowód w późniejszych postępowaniach karnych czy cywilnych. W 
tym miejscu warto przypomnieć jak prawidłowo sporządzić protokół w którym należy 
zamieścić informacje dotyczące faktów kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto 
i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności 
ustalono , jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. 
Bardzo ważne jest aby protokół został podpisany przez osoby, które dokonują 
przekazania terenu, czyli przez inwestora (bądź osobę przez niego upoważnioną, np. 
inspektora nadzoru inwestorskiego) oraz przez kierownika budowy osobiście, gdyż 
nie powinien on wypełniać tego obowiązku za pośrednictwem osób trzecich. Jest to 
o tyle zrozumiałe, że od momentu tego przekazania kierownik budowy będzie ponosił 
pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia, jakie mogą zaistnieć na budowie. 
Protokolarne przejęcie terenu jest tym początkowym obowiązkiem, który otwiera drogę 
do skutecznej realizacji pozostałych obowiązków ściśle związanych z prowadzeniem 
robót budowlanych. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich dokumentów budowy 
prowadzenie dokumentacji budowy.
Przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
a w miarę potrzeby także rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. Ustawowym obowiązkiem kierownika budowy jest również przechowywanie 
dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych (art. 46 PrBud), 
a także udostępnianie tych dokumentów na żądanie uprawnionych organów.
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Częstym błędem inżynierów jest nie prowadzenie na bieżąco dokumentacji, w 
szczególności dziennika budowy. Należy pamiętać, że wspomniany dziennik powinien 
być zapisem tego co na bieżąco dzieje się na terenie budowy. Etymologia nazwy wskazuje 
na częstotliwość dokonywania wpisów, codzienne. Zapisy w nim to chronologia zdarzeń 
na budowie. W interesie kierownika budowy jest to, żeby wszystko co ma miejsce na 
terenie budowy znalazło swoje odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Wpisane tam 
informacje dają zabezpieczenie przed ewentualnymi oskarżeniami. Uzupełnienie 
dziennika budowy „w o ostatniej chwili” często prowadzi do pominięcia istotnych 
kwestii, które mogą przyczynić się do skutecznego oskarżenia inżyniera.
Dziennik budowy jako dokument urzędowy obciążony jest domniemaniem prawdziwości 
wpisu, stąd stanowi podstawowy dowód zarówno postępowania karnego jak i cywilnego. 
Organy samorządu prowadząc postępowania w ramach odpowiedzialności zawodowej 
czy dyscyplinarnej również opierają swoją pracę o ten dowód. 
Do obowiązków kierownika budowy należy zapewnienie geodezyjnego wytyczenia 
obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego 
w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie stanowi element prac przygotowawczych 
na terenie budowy. Obowiązkiem inżyniera jest umożliwienie geodecie dokonania 
wspomnianych wyżej czynności. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie 
powyższych czynności poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 
Należy jednak pamiętać, że to kierownik budowy powinien czuwać nad tym, czy geodeta 
dokonał wpisu w dzienniku. Inżynier nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie 
czynności przez geodetę w sposób nieprawidłowy, jednak aby uwolnić się od wszelkich 
konsekwencji błędu geodety powinien w razie gdy ma wątpliwości co do prawidłowości 
czynności poinformować o tym geodetę i dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku 
budowy,
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za koordynowanie realizacji zadań 
zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez:
-opracowywanie technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 
budowlanych lub ich poszczególnych etapów
-planowanie czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów,
-koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odrębnych 
przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
-wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
Regulacje te czynią kierownika budowy podmiotem odpowiedzialnym za szeroko 
rozumiany stan bezpieczeństwa na budowie, a tym samym przesądzają o tym, że w 
pierwszej kolejności kierownik budowy może ponieść prawne konsekwencje uchybień 
w tym zakresie. 
W krańcowych przypadkach naruszenie zasad bezpieczeństwa na terenie budowy może 
narazić kierownika budowy na oskarżenie z art.166 par.1. pkt 2 Kodeksu Karnego w 
zakresie szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa. Takie sformułowanie oznacza 
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w istocie, że w razie gdy pojawi się jakiekolwiek zagrożenie, nie tylko bezpośrednie 
niebezpieczeństwo, to kierownik budowy ma obowiązek przerwać prace na budowie. 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Należy pamiętać, że 
dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót. 
Obowiązek realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy nie jest bezwzględny. 
Kierownik budowy nie ma obowiązku stosować się do zaleceń, które są sprzeczne z 
prawem lub z zasadami wiedzy technicznej. Oznacza to, że jeżeli np. inwestor zleci 
kierownikowi budowy aby ten użył niewłaściwych materiałów, co w efekcie może 
prowadzić do zawalenia się budowanego budynku, kierownik może odmówić. W 
przypadku gdy kierownik budowy odmawia wykonania takiego zalecenia, ma obowiązek 
ustosunkowania się do tego zalecenia poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy.
Kierownik budowy ma obowiązek zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru 
wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do 
odbioru, przygotować dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego,
Kolejne obowiązki to :
-zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad;
-przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz 
oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
Obowiązek ten jest zwieńczeniem pracy kierownika budowy w trakcie procesu 
budowlanego. Oświadczenie to inwestor zobowiązany jest dołączyć do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie.
Kierownik budowy dysponuje również pewnymi uprawnieniami:
występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych uzasadnione 
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa lub usprawnienia procesu budowy,
możliwość ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nich zawartych.
Podstawowym aktem prawnym regulującym przebieg procesu budowlanego, prawa 
i obowiązki uczestników procesu budowlanego, zagadnienie dotyczące użytkowania i 
utrzymania obiektów budowlanych, jak również zasady działania organów administracji 
publicznej jest ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Zawiera ona także rozdział 
zawierający przepisy karne przewidujące odpowiedzialność karną za naruszenia norm 
administracyjnych związanych z procesem budowlanym. W art. 90-91a stypizowane 
zostały przestępstwa budowlane, zaś w art. 92 i 93 wykroczenia budowlane. 
Podmiotem przestępstw i wykroczeń może być, co do zasady, profesjonalny uczestnik 
procesu budowlanego, a także inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. 
Stwierdzić można niniejszym, że poszczególni uczestnicy procesu budowlanego 
ponoszą odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków 
wynikających z ustawy Prawo budowlane.
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Mając na uwadze zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy realizacji robót budowlanych i 
skutki, jakie mogą z tego wynikać, ustawa – Prawo budowlane zawiera przepisy karne 
w przypadku:
- samowoli budowlanej,
- udaremnienia czynności organów,
- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych bez uprawnień,
- niewłaściwego użytkowania obiektu budowlanego.
 Budowanie bez wymaganego pozwolenia na budowę może:
- skutkować decyzją nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego,
- narazić inwestora na wysokie kary finansowe związane z opłatą legalizacyjną oraz na 
wysokie koszty związane z usunięciem nieprawidłowości oraz ze wstrzymaniem robót 
realizowanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
 
Właściwy organ w przypadku wykonywania robót budowlanych, pomimo wstrzymania 
ich wykonania w drodze postępowania, nakazuje rozbiórkę części obiektu budowlanego 
wykonanego po doręczeniu postępowania, albo doprowadzenie obiektu budowlanego 
do stanu poprzedniego.
 
Niezależnie od źródła finansowania inwestycji budowlanej, wykonywanie robót 
budowlanych bez decyzji pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia 
wiąże się ze stratą w mieniu społecznym, stąd osoba odpowiedzialna za realizację 
robót budowlanych bez pozwolenia na budowę lub wymaganego zgłoszenia podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.Do osób 
odpowiedzialnych za taki stan można zaliczyć: kierownika inwestora, kierownika 
wykonawcy, a także kierownika budowy, kierownika robót, któremu prawo zabrania 
podjęcia robót budowlanych bez prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub 
wymaganego zgłoszenia.Kierownik budowy może być również narażony na karę 
dyscyplinarną, kiedy sąd zawiadomi o nakazie rzecznika dyscypliny zawodowej.
 
Grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega 
osoba, która:
- udaremnia określone ustawą czynności właściwego organu,
- wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając 
odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.
 Bardzo wysoką karę grzywny, organ nadzoru budowlanego może nałożyć na osobę 
prawną lub fizyczną, która:
- użytkuje obiekt budowlany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, wymaganiami 
ochrony środowiska oraz utrzymuje obiekt budowy w nienależytym stanie technicznym 
i estetycznym, dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowej i 
sprawności technicznej.
 Dla zapewnienia właściwego użytkowania obiektu budowlanego powinien 
być on w czasie użytkowania poddawany kontrolom okresowym przez 
osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



131

technicznego oraz projekty i dokumentacja techniczna robót wykonywanych w obiekcie 
w toku jego użytkowania powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. 
Właściwy organ nadzoru budowlanego może w drodze decyzji nakazać usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości obiektu budowlanego.
W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie 
niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub 
zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 
Osoba dokonująca kontroli (uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji w 
budownictwie) jest obowiązana niezwłocznie przekazać kopię protokołu z kontroli do 
właściwego organu. Niewykonanie tego obowiązku albo zwłoka w jego przekazaniu 
może upoważnić organ nadzoru do zawiadomienia rzecznika dyscypliny zawodowej o 
naruszeniu przez kontrolującego, niespełnienia lub spełniania niedbale jego obowiązków. 
 
Karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlega osoba, 
która:
1) w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązku
- zorganizowania doraźnej pomocy poszkodowanemu i przeciwdziałania rozszerzeniu 
się skutków katastrofy,
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 
postępowania wyjaśniającego przez właściwy organ nadzoru budowlanego,
2) niezwłocznie nie zawiadomiła o katastrofie właściwego organu prokuratury i 
policji, inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, jeżeli katastrofa 
nastąpiła w trakcie budowy, oraz innych organów lub jednostek organizacyjnych 
zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych 
przepisów,
3) utrudnia określone ustawą czynności właściwych organów.
Takiej samej karze podlega osoba, która, pomimo zastosowania środków egzekucji 
administracyjnej, nie stosuje się do wydanych na podstawie ustawy decyzji właściwego 
organu.
 
Karze grzywny podlega osoba, która:
1) przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie 
przestrzega przepisów art.5 ustawy – Prawo budowlane,
2) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby naruszające przepisy art.10 
ustawy,
3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia lub 
wymaganego zgłoszenia rozbiórki obiektu lub jego części,
4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane
- bez uprzedniego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, na 
które jest wymagane pozwolenie na budowę,
- bez wyznaczenia przez inwestora na kierownika budowy/robót osób posiadających 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (i objęcia przez te osoby 
kierownictwa i nadzoru nad robotami oraz dokonania czynności opisanych w art.42 
ust.2 ustawy),
5) dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu bez wymaganego 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



132

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
6) wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w przepisach, pozwoleniach/zgłoszeniach na budowę lub rozbiórkę, bądź 
istotnie odbiegające od zatwierdzonego projektu,
7) nie prowadzi określonych przepisami kontroli obiektu,
8) nie gromadzi i nie przechowuje dokumentacji projektowej w obiekcie w toku jego 
użytkowania, protokołów z okresowych kontroli lub nie prowadzi książki obiektu 
budowlanego,
9) nie przesyła protokołu z kontroli do właściwego organu,
10) użytkuje obiekt budowlany w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
11) nie udziela organowi nadzoru informacji związanych z prowadzeniem robót, 
przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem 
obiektu budowlanego,
12) nie udostępnia organowi nadzoru świadectw jakości wyrobów wbudowanych do 
obiektu.
 
Z wykazu powyższych wykroczeń wynika, że zasadniczą część informacji zobowiązani są 
przekazać: projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, co może 
skutkować wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne tych osób, po uprawomocnieniu się 
wyroku sądowego.
 
Orzekanie o karze aresztu i grzywny następuje na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Prawo karne jest jedną z gałęzi obowiązującego systemu prawa. Jego celem jest 
ochrona państwa oraz stosunków społecznych i ekonomicznych, a przede wszystkim 
praw i wolności człowieka przed zamachami, które w języku prawniczym noszą nazwę 
przestępstw. Prawo karne dla sprawców przestępstw przewiduje środki przymus w 
postaci kar sądowych i innych przewidzianych przez to prawo.
Istotą odpowiedzialności karnej jest powinność poniesienia przez daną osobę 
konsekwencji określonych w prawie karnym za konkretny czyn zabroniony. Obowiązujący 
w Polsce Kodeks karny nie zawiera definicji przestępstwa. Jednakże na podstawie analizy 
przepisów części ogólnej Kodeksu należy przyjąć, że przestępstwem jest czyn człowieka 
zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, jako zbrodnia albo występek, bezprawny, 
zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi odpowiedzialność karną w prawie 
karnym są Kodeks karny i Kodeks wykroczeń. Spośród licznych przepisów tych ustaw, 
na podstawie których inżyniera budownictwa może ponieść odpowiedzialność, na 
szczególne wyróżnienie zasługują przepisy sankcjonujące następujące przestępstwa i 
wykroczenia:
Zawalenie się budowli (art. 163 § 1 pkt 2 KK)
W przypadku rażącego naruszenie zasad bezpieczeństwa na budowie, kierownik budowy 
może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie art. 163 § 1 pkt 2 KK. 
Przepis ten stanowi, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać zawalenia się budowli, zalewu 
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albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, podlega karze pozbawienia wolności od roku 
do 10 lat.
Szczególnie dotkliwą karą za to przestępstwo jest możliwość orzeczenia przez sąd środka 
karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania 
określonego zawodu (art. 41 KK)
Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia (art. 165 §1 
ust 3 KK)
Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia 
lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując uszkodzenie 
lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia 
dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego 
przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia.
Sprawca przestępstwa z art. 165 §1 ust 3 podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8.
Katastrofa w komunikacji (art. 173 KK)
Odpowiedzialny za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 173 §1).
Do kręgu osób mogących być sprawcami tego przestępstwa, zaliczymy projektantów 
oraz budowniczych dróg, jeżeli katastrofa pozostaje w związku przyczynowym z ich 
zachowaniem (np. wady konstrukcyjne lub wady wykonania drogi, które mogą być 
czasem niezauważalne dla kierowców). 
Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp (art. 220 KK)
Artykuł 220 Kodeksu karnego penalizuje niedopełnienie obowiązku w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w wyniku którego, pracownik zostaje narażony na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Przestępstwo to może być popełnione wyłącznie przez osobę odpowiedzialną za 
bezpieczeństwo i higienę pracy. Zgodnie z art. 22 ust. 3b do obowiązków kierownika 
budowy należy koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas 
wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Kodeks za to przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.
Z przepisów Kodeksu wykroczeń warte przytoczenia są następujące artykuły:
art. 70 KW – sankcjonujący dokonanie czynności przez osobę do tego niezdolną albo 
powierzenie czynności takiej osobie
art. 72 KW – przewidujący odpowiedzialność za niezabezpieczenie miejsca 
niebezpiecznego
art. 73 KW – ustanawiający odpowiedzialność za niezawiadomienie właściwych organów 
o grożącym niebezpieczeństwie

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiadające odpowiednie do 
wykonywanych funkcji uprawnienia budowlane.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane za samodzielną funkcję techniczną 
w budownictwie uważana jest działalność związaną z koniecznością fachowej oceny 
zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych 
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i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność 
obejmująca:
1)  projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie 
nadzoru autorskiego;
2)  kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3)  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 
kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4)  wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5)  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6)  rzeczoznawstwo budowlane.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą 
wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i 
innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją (uprawnieniami 
budowlanymi) wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania 
uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego 
oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
Zakres odpowiedzialności za wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie został określony w art. 12 ust 6 ustawy. Osoby wykonujące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji 
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.
Odpowiedzialności tej podlegają osoby w sytuacjach:
– dopuszczenia się przestępstw i wykroczeń określonych przez ustawę (przewidzianych w 
art. 92-93), m.in. samowoli budowlanej, niedopełniania obowiązków w razie katastrofy 
budowlanej czy zagrożenia budowlanego;
– ukarania za każdy czyn w związku z wykonywaniem samodzielnej funkcji,
– spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska bądź znacznych szkód materialnych wskutek rażących błędów lub zaniedbań,
– nie spełniania lub niedbałego spełniania obowiązków;
– uchylania się projektantów od obowiązku nadzoru autorskiego lub nienależytego 
wykonywania takiego nadzoru.
Kary jakie mogą zostać wymierzone to
- upomnienie zwykłe;
- upomnienie kwalifikowane, któremu towarzyszy obowiązek złożenia w wyznaczonym 
terminie, egzaminu przewidzianego przepisami w celu uzyskania uprawnień 
budowlanych, a więc egzaminu, którego zdanie było warunkiem uzyskania uprawnień 
budowlanych;
- zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od 
roku do 5 lat, połączony z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie wyżej 
opisanego egzaminu.
Ważnym podkreślenia jest fakt, że przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową 
karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Najsurowsza z kar – zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
– orzekana jest w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.
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Taki zakaz może być również orzeczony w stosunku do osoby, która pomimo dwukrotnego 
upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność zawodową 
bądź uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.
Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określa się 
w latach i miesiącach. Kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się 
ostateczna.
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na 
wniosek organu nadzoru budowlanego albo organu samorządu zawodowego. Wniosek 
ten jest składany po przeprowadzeniu przez organ postępowania wyjaśniającego. 
Powinien on zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz wskazanie dowodów.
Organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności zawodowej jest organ samorządu 
zawodowego. Ich właściwość jest określona odrębnymi przepisami.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów w art.8 wymienia sprawowane funkcje, do których należy 
prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej 
członków samorządów zawodowych.
Organami samorządu właściwymi do orzekania w sprawach odpowiedzialności 
zawodowej w budownictwie są okręgowa rada izby i okręgowy sąd dyscyplinarny oraz 
rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania 
izby, do których należy m.in. występowanie do okręgowego sądu dyscyplinarnego 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzenie spraw z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej, a także prowadzenie rejestru ukaranych z tytułu 
odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby.
Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej 
określonej w prawie budowlanym oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby 
wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową 
radę izby. Orzeka on w składzie trzyosobowym.
Natomiast okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowania 
wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej 
członków okręgowej izby.
Ostateczna decyzja o ukaraniu, w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, 
przesyłana jest do jednostki organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną, właściwego 
stowarzyszenia, do organu, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.
Informacja o karze z tytułu odpowiedzialności zawodowej podlega wpisowi do 
centralnego rejestru ukaranych.
Przesłanki odpowiedzialności zawodowej w budownictwie:
-dopuszczenie się przez określony podmiot występku lub wykroczenia, „określonych 
ustawą” (art. 95 pkt 1). 
-pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w związku z naruszeniem prawa przy 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (pkt 2). 
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-sprawowanie obowiązków w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w takich okolicznościach (warunkach), iż można uznać, że określona 
osoba dopuściła się błędów lub zaniedbań (pkt 3). 
-czyn mającym charakter działania (zaniechania) pod wpływem błędu lub stanowiącego 
zaniechanie, 
-skutek w postaci zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub 
środowiska albo znacznej szkody materialnej. 
-”niespełnianie lub spełnianie niedbale swoich obowiązków” (pkt 4). nie ma znaczenia, 
czy zaistniał i jaki skutek wadliwego podejmowania czynności przez osobę, której 
postawiono zarzut określony w tym przepisie (działanie/ zaniechanie)
Kwestia nie wywiązywania się (nienależytego wywiązywania) z obowiązków należy 
do oceny organu , orzekającego o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, 
który prowadząc postępowanie w sprawie dotyczącej odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie, wadliwe wykonywanie obowiązków lub uchylanie się od podjęcia 
(pełnienia) nadzoru autorskiego (pkt 5) przepis ten dotyczy wyłącznie określonej w nim 
grupy osób – projektantów - to jest tych, do których działalności należy wykonywanie 
nadzoru autorskiego. 
Katalog kar:
upomnienie - sankcja najmniej dolegliwa. 
upomnienie z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym 
terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 PrBud. (Przepis art. 12 ust. 3 
stanowi, iż „Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze 
znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 
technicznej”.)
zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od 
roku do 5 lat, połączony z obowiązkiem złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu, o 
którym mowa w art. 12 ust. 3. 
Ustawa z 7.7.1994 r.Prawo Budowlane przewiduje, że szereg czynności w dziedzinie 
budownictwa podejmują osoby, od których wymagane jest legitymowanie się 
szczególnymi kwalifikacjami, określonymi jako uprawnienia budowlane, które nadawane 
są decyzją administracyjną właściwego organu samorządu zawodowego. Są to osoby 
wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie. Zalicza się do tych osób projektanta, 
kierownika budowy czy inspektora nadzoru budowlanego. Od profesjonalnego 
wykonywania przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
zależy odpowiadające wymogom prawa i techniki budowlanej, a zwłaszcza zapewniające 
bezpieczeństwo i funkcjonalność, zaprojektowanie obiektu budowlanego (tę rolę pełni 
projektant), a następnie zrealizowanie obiektu budowlanego (zasadnicze znaczenie ma 
tu fachowość kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego). Samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie wykonuje również rzeczoznawca budowlany.

Ogólny rys planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza kierownik budowy jeżeli prace 
budowlane przewidują m.in. prace:
-których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a szczególności przysypania 
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ziemią lub upadku z wysokości,
-przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
-stwarzające ryzyko utonięcia pracowników,
-wymagające użycia materiałów wybuchowych,
Plan BIOZ sporządza się również, jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać 
dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 
pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



138

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



139

8.Podsumowanie.

W większości małych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce stanowiących 80 
% produkcji budowlanej system zarządzania bezpieczeństwem pracy jest fikcją, 
a prawdziwe, rzetelne zabezpieczenie terenów budów i wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa pracy sprowadza się do odtwarzania dokumentacji bhp, na skutek 
kontroli zewnętrznej, wypadku przy pracy ,czy też pracy na dużych budowach ,gdzie 
wymagania generalnego wykonawcy, wymagania kontraktowe są przestrzegane. 
Normą jest naruszanie przepisów Kodeksu Pracy, wymagań bezpieczeństwa pracy, a 
warunki higieniczną są absolutną fikcją. 
Efektywność armii urzędników Państwowej Inspekcji Pracy jest iluzoryczna, a 
skrupulatnie publikowane statystyki stanowią jedyny dowód ich działalności.

W wielu małych firmach sprawy bhp sprowadzają się do zakupu broszury w zakresie bhp. 
A wiedza jest niezwykle ograniczona .Nie są opracowywane jakiekolwiek  procedury  
postępowania  i  odpowiedzialności  w  dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
.Pracownicy posiadają nikła wiedzę niezależnie od zajmowanego stanowiska i pełnionej 
funkcji, i nie znają procedury i odpowiedzialność w zakresie bhp jest fikcją .
W małych firmach nieznane i nie są stosowane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
panuje tam totalne nieuctwo i zatrważający brak wiedzy , a zasadnicza część wypadków 
jest ukrywana ,co daje powody do samozadowolenia Państwowej Inspekcji Pracy i jej 
pracowników . 
W małych firmach identyfikacja głównych  zagrożeń oraz podejmowanie  działań w celu 
likwidacji lub przynajmniej znacznego ograniczenia zagrożeń następuje w ograniczonym 
zakresie wyłącznie po wypadku przy pracy. 
Mentalność nadzoru i pracowników w zakresie bhp powoduje ,że najważniejszym 
elementem jest tempo prac i uzyskanie maksymalnego wynagrodzenia w krótkim czasie 
z pominięciem wszelkich przepisów .Maksymalizacja zysku powoduje ,że pracownikom  
nie zapewnia się  niezbędnych środki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie w 
zakresie posługiwania się tymi środkami co powoduje zwiększenie ryzyka zawodowego .
Przez brak odpowiednich szkoleń pracownicy nie są poinformowani o ryzyku zawodowym 
występującym na ich stanowisku pracy i sposobach unikania zagrożeń, a pracownicy nie 
uczestniczą w konsultacjach na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie. 
Pracownicy  nie posiadają dostatecznej wiedzy ,  kogo  i  w  jaki  sposób  należy  
informować  o  niebezpiecznych warunkach pracy i zaistniałych wypadkach. po prostu 
w przypadku zaistnienia wypadku uciekają z budowy. 
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W małych firmach nieprowadzone są regularne kontrole miejsc pracy z uwzględnieniem 
stosowania przez pracowników obowiązujących procedur bezpieczeństwa pracy, nie 
mówiąc o funkcjonowaniu systemu przeglądu polityki i procedur bezpieczeństwa pracy. 
Działanie Państwowej Inspekcji Pracy w obecnej formie jest formalizmem i absolutną 
fikcją, stratą pieniędzy dla podatników , a stan bezpieczeństwa na polskich budowach 
jest zatrważający
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Załączniki

ZAŁĄCZNIK NR 1.Zestawienie podstawowych Polskich Norm 
dotyczących bhp. 

I - Normy dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniami fizycznymi 
Nr normy PN Tytuł normy PN
Hałas 
PN-N-01307:1994 Hałas - Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku 

pracy - Wymagania dotyczące wykonywania 
pomiarów 

PN-N-01341:2000 
z poprawką  
PN-N-01341:2000/Ap1:2001 

Hałas środowiskowy - Metody pomiaru i oceny 
hałasu przemysłowego 

PN-86/N-01338 Hałas infradźwiękowy - Dopuszczalne wartości 
poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach 
pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania 
pomiarów 

PN-86/N-01321 Hałas ultradźwiękowy - Dopuszczalne wartości 
poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach 
pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania 
pomiarów 

PN-EN 12053:2003 
z poprawką  
PN-EN 12053:2003/AC:2004 

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody 
pomiaru emisji hałasu 

PN-EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana - Określanie właściwości 
akustycznych budynków na podstawie właściwości 
elementów - Część 3: Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych przenikających z zewnątrz 

PN-EN 12354-4:2003 Akustyka budowlana - Określanie właściwości 
akustycznych budynków na podstawie właściwości 
elementów - Część 4: Przenikanie hałasu z budynku 
do środowiska 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



142

PN-EN ISO 7779:2005 
z poprawką 
PN-EN ISO 7779:2005/
A1:2005 

Akustyka - Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego 
się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia 
stosowane w informatyce i telekomunikacji 

PN-EN 60034-9:2005 (U) Maszyny elektryczne wirujące - Część 9: 
Dopuszczalne poziomy hałasu 

PN-EN ISO 1680:2006 Akustyka - Metoda pomiaru hałasu emitowanego 
przez maszyny elektryczne wirujące 

PN-EN ISO 4871:2002 Akustyka - Deklarowanie i weryfikowanie wartości 
emisji hałasu maszyn i urządzeń 

PN-EN ISO 11200:1999 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i 
urządzenia - Wytyczne stosowania podstawowych 
norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia 
akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych 
określonych miejscach 

PN-EN ISO 11690-1:2000 Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy 
projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, 
wyposażonych w maszyny - Wytyczne redukcji 
hałasu 

PN-EN ISO 15667:2004 Akustyka - Wytyczne dotyczące ograniczania hałasu 
przez obudowy i kabiny 

PN-ISO 1996-1:1999 Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - 
Podstawowe wielkości i procedury 

PN-ISO 1996-3:1999 Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego 
- Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów 
hałasu 

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach - Wymagania ogólne i 
środki techniczne ochrony przed hałasem 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-72/M-43120 Wentylatory - Metody pomiaru hałasu 
PN-80/M-43122 Wentylatory - Hałas - Wartości dopuszczalne 
PN-86/M-47015 Maszyny do robót budowlanych ziemnych - 

Dopuszczalny poziom i metody badań hałasu na 
stanowiskach pracy operatora 

Drgania 
PN-82/N-01350 Drgania - Terminologia 
PN-91/N-01352 Drgania - Zasady wykonywania pomiarów na 

stanowiskach pracy 
PN-90/N-01357 Drgania - Metody pomiarów i oceny drgań maszyn 

pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy 
PN-90/N-01358 Drgania - Metody pomiarów i oceny drgań maszyn 
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PN-91/S-04100 Drgania - Metody badań i oceny drgań 
mechanicznych na stanowiskach pracy w pojazdach 

PN-EN ISO 5349-2:2004 Drgania mechaniczne - Pomiar i wyznaczanie 
ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez 
kończyny górne - Część 2: Praktyczne wytyczne do 
wykonywania pomiarów na stanowisku pracy 

PN-91/N-01354 Drgania - Dopuszczalne wartości przyspieszenia 
drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm 
człowieka i metody oceny narażenia 

Mikroklimat 
PN-EN 27243:2005 Środowiska gorące - Wyznaczanie obciążenia 

termicznego działającego na człowieka podczas 
pracy, oparte na wskaźniku WBGT 

PN-85/N-08013 Ergonomia - środowiska termiczne umiarkowane 
- Określenie wskaźników PMV, PPD i wymagań 
dotyczących komfortu termicznego 

PN-EN ISO 12894:2002 (U) Ergonomia środowiska termicznego - Opieka 
medyczna nad ludźmi eksponowanymi na 
ekstremalne środowiska gorące i zimne 

PN-EN ISO 13732-1:2006 (U) Ergonomia środowiska termicznego - Metody oceny 
reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 
1: Powierzchnie gorące 

Promieniowanie 
PN-EN 14255-2:2006 (U) Pomiar i ocena osobistej ekspozycji na 

niekoherentne promieniowanie optyczne - Część 
2: Promieniowanie widzialne i podczerwone 
emitowane przez sztuczne źródła w miejscu pracy 

PN-T-06589:2002 Ochrona przed promieniowaniem optycznym - 
Metody pomiaru promieniowania nadfioletowego 
na stanowiskach pracy 

Pyły 
PN-EN 26184-1:2000 Systemy ochrony przeciwwybuchowej - 

Wyznaczanie wskaźników wybuchowości pyłów 
palnych w powietrzu 

PN-ISO 7708:2001 Jakość powietrza - Definicje frakcji pyłu stosowane 
przy pobieraniu próbek do oceny zagrożenia zdrowia 

PN-ISO 8518:1994 Powietrze na stanowiskach pracy - Oznaczanie 
pyłów ołowiu i jego związków - Metoda 
płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

PN-74/Z-04002.00 Ochrona czystości powietrza - Badania fizycznych 
własności pyłów - Postanowienia ogólne i zakres 
normy 
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PN-74/Z-04002.01 Ochrona czystości powietrza - Badania fizycznych 
własności pyłów - Oznaczanie bezwzględnej gęstości 
pyłu 

PN-91/Z-04030.05 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości 
pyłu - Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach 
pracy metodą filtracyjno-wagową 

PN-91/Z-04030.06 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości 
pyłu - Oznaczanie pyłu respirabilnego na 
stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową 

PN-84/C-01200.08 Zagrożenie pożarem i wybuchem - Parametry 
zapalności i wybuchowości - Oznaczanie dolnej 
granicy wybuchowości pyłów 

PN-EN 1127-1:2001 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem 

II - Normy dotyczące środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego 
Nr normy PN Tytuł normy PN
Sprzęt ochronny układu oddechowego 
PN-EN 136:2001/Ap1:2003 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - 

Wymagania, badanie, znakowanie 
PN-EN 137:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty 

powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem - 
Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 138:1997 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty 
wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, 
półmaską lub zespołem ustnika - Wymagania, 
badanie, znakowanie 

PN-EN 14594:2005 (U) Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty 
wężowe sprężonego powietrza o przepływie 
ciągłym - Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 140:2001 
z poprawką 
PN-EN 140:2001/Ap1:2003 

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski i 
ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 14387:2006 Sprzęt ochrony układu oddechowego 
- Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) - 
Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 142:2005 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zespoły 
ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 143:2004 
z poprawkami: 
PN-EN 143:2004/A1:2006 (U) 
PN-EN 143:2004/AC:2006 

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - 
Wymagania, badanie, znakowanie 
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PN-EN 145:2000 
z poprawkami: 
PN-EN 145:2000/A1:2002 
PN-EN 145:2000/Ap1:2003 

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty 
regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką 
sprężonego tlenu z azotem - Wymagania, badanie, 
znakowanie 

PN-EN 149:2004 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski 
filtrujące do ochrony przed cząstkami - 
Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 269:1999 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty 
wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w 
kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 13794:2005 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe 
aparaty regeneracyjne - Wymagania, badanie, 
znakowanie 

PN-EN 402:2005 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe 
aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym 
powietrzem z automatem oddechowym 
wyposażone w maskę lub zespół ustnika - 
Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 403:2004 (U) Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego 
- Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, 
przeznaczony do użycia podczas pożaru - 
Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 404:2005 (U) Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - 
Ucieczkowe pochłaniacze tlenku węgla z zespołem 
ustnika 

PN-EN 405:2005 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski 
pochłaniające lub filtrująco-pochłaniające z 
zaworami - Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 1146:2006 (U) Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe 
aparaty powietrzne butlowe z kapturem - 
Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 1827:2004 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski 
pochłaniające, filtrująco-pochłaniające lub 
filtrujące bez zaworów wdechowych z oddzielnymi 
elementami oczyszczającymi - Wymagania, 
badanie, znakowanie 

PN-EN 12021:2002 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprężone 
powietrze do aparatów oddechowych 

PN-EN 12083:2000 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Elementy 
oczyszczające z wężami oddechowymi - Filtry, 
pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, 
badanie, znakowanie 
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PN-EN 12941:2002 
z poprawką 
PN-EN 12941:2002/A1:2006 

Sprzęt ochrony układu oddechowego - 
Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem 
powietrza wyposażony w hełm lub kaptur - 
Wymagania, badanie, znakowanie 

PN-EN 12942:2002 
z poprawką 
PN-EN 12942:2002/A1:2004 

Sprzęt ochrony układu oddechowego - 
Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu 
powietrza wyposażony w maski, półmaski lub 
ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanie 

Ochrona indywidualna oczu 
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu - Wymagania 
PN-EN 169:2005 Ochrona indywidualna oczu - Filtry spawalnicze 

i filtry dla technik pokrewnych - Wymagania 
dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane 
stosowanie 

PN-EN 170:2005 Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące 
przed nadfioletem - Wymagania dotyczące 
współczynnika przepuszczania i zalecane 
stosowanie 

PN-EN 171:2005 Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące 
przed podczerwienią - Wymagania dotyczące 
współczynnika przepuszczania i zalecane 
stosowanie 

PN-EN 172:2000 
z poprawkami:  
PN-EN 172:2000/A1:2002 
PN-EN 172:2000/A2:2002 
PN-EN 172:2000/A2:2003 

Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące 
przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań 
przemysłowych 

PN-EN 175:1999 Ochrona indywidualna - środki ochrony oczu i 
twarzy stosowane podczas spawania i w procesach 
pokrewnych 

PN-EN 207:2001 
z poprawką  
PN-EN 207:2001/A1:2005 

Ochrona indywidualna oczu - Filtry i środki 
ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem 
laserowym 

PN-EN 208:2000 
z poprawką 
PN-EN 208:2000/A1:2005 

Ochrona indywidualna oczu - środki ochrony 
oczu do prac przy justowaniu laserów i układów 
laserowych (środki ochrony oczu do justowania 
laserów) 

PN-EN 1836:2006 (U) Ochrona indywidualna oczu - Okulary i filtry 
chroniące przed olśnieniem słonecznym, do 
zastosowań ogólnych oraz filtry do prostej 
obserwacji słońca 

PN-EN 1938:2002 Ochrona indywidualna oczu - Gogle dla 
użytkowników motocykli i motorowerów 
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PN-EN 13178:2003 Ochrona indywidualna oczu - Ochrona oczu dla 
użytkowników pojazdów śniegowych 

Ochrona słuchu 
PN-EN 352-1:2005 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 1: 

Nauszniki przeciwhałasowe 
PN-EN 352-2:2005 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 2: 

Wkładki przeciwhałasowe 
PN-EN 352-3:2005 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 

3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do 
przemysłowego hełmu ochronnego 

PN-EN 352-4:2003 
z poprawką  
PN-EN 352-4:2003/A1:2006 

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa 
i badania - Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o 
regulowanym tłumieniu 

PN-EN 458:2006 Ochronniki słuchu -- Zalecenia dotyczące doboru, 
użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej 
-- Dokument przewodni

Odzież ochronna i robocza 
PN-EN 340:2006 Odzież ochronna -- Wymagania ogólne 
PN-EN 348:1994 Odzież ochronna - Metoda badań - Wyznaczanie 

odporności materiałów na działanie drobnych 
rozprysków stopionego metalu 

PN-EN 373:1996 Odzież ochronna - Ocena odporności materiału na 
działanie rozprysków płynnego metalu 

PN-EN 381-5:2000 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek 
łańcuchowych przenośnych - Wymagania 
dotyczące ochron nóg 

PN-EN 381-9:2001 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek 
łańcuchowych przenośnych - Wymagania 
dotyczące getrów chroniących przed przecięciem 
piłą łańcuchową 

PN-EN 14605:2005 (U) Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami 
chemicznymi - Wymagania dotyczące odzieży 
ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne 
części, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy 
w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4) 

PN-EN 469:2006 (U) Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania 
dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do 
akcji przeciwpożarowej 

PN-EN 470-1:1999  
z poprawką  
PN-EN 470-1:1999/A1:2002 

Odzież ochronna dla spawaczy i osób 
wykonujących zawody pokrewne - Wymagania 

PN-EN 471:2005 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności 
do użytku profesjonalnego - Metody badania i 
wymagania 
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PN-EN 510:1996 Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy 
zagrożeniu wplątania się w ruchome części 

PN-EN 531:1999 Odzież ochronna dla pracowników narażonych na 
działanie czynników gorących 

PN-EN 1149-1:2006 (U) Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne 
- Część 1: Metoda badania do pomiaru 
rezystywności powierzchniowej 

PN-EN 60895:2006 Prace pod napięciem - Ubiory przewodzące 
do stosowania przy nominalnych napięciach 
przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do 
+- 600 kV 

PN-EN 1486:2001 Odzież ochronna dla strażaków - Metody 
badania i wymagania dla odzieży odbijającej 
promieniowanie cieplne przeznaczonej do 
specjalnej akcji przeciwpożarowej 

PN-P-04987:1998 Odzież ochronna - Tekstylia na odzież chroniącą 
przed kwasami i zasadami - Wymagania 

PN-84/P-06762 Odzież ochronna - Stopnie jakości 
PN-88/P-84669 Odzież robocza i ochronna - Pakowanie, 

przechowywanie i transport - Wymagania ogólne 
PN-92/P-84681 Odzież ochronna dla pracowników atomistyki 
PN-EN 61331-3:2002 (U) Urządzenia ochrony przed diagnostycznym 

promieniowaniem rentgenowskim - Część 3: 
Odzież ochronna i przyrządy ochronne na gonady 

PN-87/P-06751 Odzież robocza - Stopnie jakości 
PN-89/P-84505.01 Odzież robocza - Fartuchy - Postanowienia ogólne 
PN-89/P-84505.02 Odzież robocza - Fartuchy damskie 
PN-89/P-84505.03 Odzież robocza - Fartuchy męskie 
PN-89/P-84505.04 Odzież robocza - Fartuchy okrywające przód 
PN-89/P-84505.05 Odzież robocza - Fartuchy-spódnice 
PN-P-84525:1998 Odzież robocza - Ubrania robocze 
PN-EN ISO 13998:2006 Odzież ochronna - Fartuchy, spodnie i kamizelki 

chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami 
ręcznymi 

PN-92/P-84682 Odzież robocza dla pracowników atomistyki 
PN-92/P-84683 Odzież robocza - Koszule męskie 
PN-92/P-84684 Odzież robocza - Kombinezony 
PN-EN 397:1997 
z poprawką PN-EN 397:1997/
A1:2002 

Przemysłowe hełmy ochronne 

PN-60/J-80005 Materiały i sprzęt ochronny przed 
promieniowaniem X i gamma - Fartuchy ochronne 

Obuwie ochronne 
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PN-EN ISO 20344:2005 (U) Środki ochrony indywidualnej - Metody badań 
dotyczące obuwia 

PN-EN ISO 20345:2005 (U) Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne 
PN-EN ISO 20346:2005 (U) Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne 
PN-EN ISO 20347:2005 (U) Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe 
PN-ISO 4643:1994 Obuwie formowane z tworzyw sztucznych - Buty z 

polichlorku winylu z podszewką i bez podszewki do 
użytku ogólnoprzemysłowego - Wymagania 

PN-ISO 5423:1994 Obuwie formowane z tworzyw sztucznych - Buty 
poliuretanowe z podszewką i bez podszewki do 
użytku ogólnoprzemysłowego - Wymagania 

PN-ISO 6110:1993 Obuwie całotworzywowe formowane - 
Obuwie przemysłowe z poli(chlorku winylu) 
podszewkowane lub niepodszewkowane odporne 
na działanie substancji chemicznych - Wymagania 

PN-ISO 6112:1993 Obuwie całotworzywowe formowane - 
Obuwie przemysłowe z poli(chlorku winylu) 
podszewkowane lub niepodszewkowane ogólnego 
przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów 
zwierzęcych i olejów roślinnych - Wymagania 

PN-ISO 6910:1993 Obuwie całotworzywowe formowane - Obuwie 
przemysłowe poliuretanowe podszewkowane 
lub niepodszewkowane ogólnego przeznaczenia 
odporne na działanie tłuszczów zwierzęcych i 
olejów roślinnych -- Wymagania 

PN-92/O-91061 Obuwie ochronne - Obuwie dla pracowników 
atomistyki 

PN-92/O-91060 Obuwie robocze - Obuwie dla pracowników 
atomistyki

PN-EN 344-2:1999 Obuwie ochronne - Obuwie zabezpieczające palce 
stopy przed uderzeniem 

PN-EN 61340-4-3:2002 (U) Obuwie ochronne prądoprzewodzące 
PN-88/O-91037 Obuwie ochronne - Metalowe ochrony palców 

stopy 
PN-EN 345-2:1999 Obuwie ochronne - Ochrony śródstopia 
PN-EN 12568:2002 Obuwie ochronne - Metody badania 

zabezpieczenia palców stopy przed uderzeniem 
PN-EN 50321:2002 Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach 

niskiego napięcia 
PN-EN ISO 17249:2006 Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą 

łańcuchową 
PN-ISO 2023:2000 Obuwie gumowe - Obuwie gumowe 

wulkanizowane z podszewką do użytku 
przemysłowego - Wymagania 
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PN-O-91064:1995 Obuwie filcowo-tworzywowe robocze 
Ochrony rąk, rękawice 
PN-92/P-84672 Ochrony rąk - Kryteria oceny wykonania 
PN-92/P-84664 Ochrony rąk - Pakowanie, przechowywanie i 

transport 
PN-P-84688:1998 Rękawice gumowe chroniące przed działaniem 

kwasów, ługów i soli - Wymagania i badania 
PN-P-84690:1998 Rękawice chroniące przed działaniem olejów 

mineralnych - Wymagania i badania 
PN-EN 374-1:2005 Rękawice chroniące przed substancjami 

chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1: 
Terminologia i wymagania 

PN-EN 381-7:2002 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek 
łańcuchowych przenośnych - Część 7: Wymagania 
dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą 
łańcuchową 

PN-EN 388:2006 Rękawice chroniące przed zagrożeniami 
mechanicznymi 

PN-EN 407:2005 (U) Rękawice chroniące przed zagrożeniami 
termicznymi (gorąco i/lub ogień) 

PN-EN 420:2005 Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody 
badań 

PN-EN 421:2000 Rękawice ochronne przed promieniowaniem 
jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi 

PN-EN 511:2006 (U) Rękawice chroniące przed zimnem 
PN-EN 659:2006 Rękawice ochronne dla strażaków 
PN-EN 1082-1:1999 Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion 

chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami 
ręcznymi - Rękawice z plecionki pierścieni i 
ochrony ramion 

PN-EN 1082-2:2002 Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion 
chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami 
ręcznymi - Część 2: Rękawice i ochrony ramion 
wykonane z materiałów innych niż plecionka 
pierścieni 

PN-EN 12477:2005 
z poprawką  
PN-EN 12477:2005/A1:2005 
(U) 

Rękawice ochronne dla spawaczy 

PN-EN 60903:2006 Prace pod napięciem - Rękawice z materiału 
izolacyjnego 

PN-EN 60903:2006 Prace pod napięciem - Rękawice z materiału 
izolacyjnego 

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 
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PN-EN 341:1999 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z 
wysokości - Urządzenia do opuszczania 

PN-EN 353-1:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Część 1: Urządzenia 
samozaciskowe ze sztywną prowadnicą 

PN-EN 353-2:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Część 2: Urządzenia 
samozaciskowe z giętką prowadnicą 

PN-EN 354:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwa 

PN-EN 355:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Amortyzatory 

PN-EN 360:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne 

PN-EN 361:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa 

PN-EN 362:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Łączniki 

PN-EN 363:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania 
spadania 

PN-EN 365:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed 
upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania 
dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, 
badań okresowych, napraw, znakowania i 
pakowania 

PN-EN 795:1999 
z poprawkami: 
PN-EN 795:1999/A1:2002 (U) 
PN-EN 795:1999/A1:2003 

Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia 
kotwiczące - Wymagania i badania 

III - Normy dotyczące ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi 
Nr normy PN Tytuł normy PN
PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i 

znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa 
stosowane w miejscach pracy i w obszarach 
użyteczności publicznej 

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania 
znaków bezpieczeństwa stosowanych w 
miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej 
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PN-93/N-01256.03  
z poprawkami:  
PN-N-01256-3/A1:1997,  
PN-93/N-01256.03/Az2:2001

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona i higiena pracy

PN-EN 294:1994 Bezpieczeństwo maszyn - Odległości 
bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie 
kończynami górnymi do stref niebezpiecznych 

PN-EN ISO 7731:2006 (U) Ergonomia - Sygnały bezpieczeństwa dla 
obszarów publicznych i obszarów pracy - 
Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa 

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana 
przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania 
znaków bezpieczeństwa stosowanych w 
miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej 

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i 
znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa 
stosowane w miejscach pracy i w obszarach 
użyteczności publicznej

PN-ISO 9244:2002 Maszyny do robót ziemnych - Znaki 
bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń - 
Postanowienia ogólne

PN-ISO 11684:1998 Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia 
- Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń - 
Postanowienia ogólne

PN-ISO 13200:2000 Dźwignice - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy 
zagrożenia - Zasady ogólne

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki 
bezpieczeństwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa - Ochrona 
przeciwpożarowa

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki 
przeciwpożarowe

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania 
znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

IV Normy dla maszyn i urządzeń 
Nr normy PN Tytuł normy PN
PN-EN ISO 12100-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, 

ogólne zasady projektowania - Część 2: Zasady 
techniczne 
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PN-EN 13478:2002 (U) Maszyny - Bezpieczeństwo - Zapobieganie 
pożarom i ochrona przeciwpożarowa 

PN-EN 349:1999 Maszyny - Bezpieczeństwo - Minimalne odstępy 
zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

PN-EN 547-1:2000 Maszyny - Bezpieczeństwo - Wymiary ciała 
ludzkiego - Zasady określania wymiarów 
otworów umożliwiających dostęp całym ciałem 
do maszyny 

PN-EN 811:1999 Maszyny - Bezpieczeństwo - Odległości 
bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie 
kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych

PN-EN ISO 14122-4:2005 (U) Maszyny - Bezpieczeństwo - Stałe środki 
dostępu do maszyn - Część 4: Drabiny stałe 

PN-EN 981:2002 Maszyny - Bezpieczeństwo - System 
dźwiękowych i wizualnych sygnałów 
niebezpieczeństwa oraz sygnałów 
informacyjnych

PN-EN ISO 7731:2006 (U) Ergonomia - Sygnały bezpieczeństwa dla 
obszarów publicznych i obszarów pracy - 
Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa 

PN-EN 842:2002 Maszyny - Bezpieczeństwo - Wizualne sygnały 
niebezpieczeństwa - Ogólne wymagania, 
projektowanie i badanie

PN-EN 953:1999 Maszyny - Bezpieczeństwo - Osłony - Ogólne 
wymagania dotyczące projektowania i budowy 
osłon stałych i ruchomych 

PN-EN 954-1:2001 Maszyny - Bezpieczeństwo - Elementy 
systemów sterowania związane z 
bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady 
projektowania

PN-EN 999:2002 Maszyny - Bezpieczeństwo - Umiejscowienie 
wyposażenia ochronnego ze względu na 
prędkości zbliżania części ciała człowieka 

PN-EN 1005-3:2002 (U) Maszyny - Bezpieczeństwo - Możliwości 
fizyczne człowieka - Część 3: Zalecane wartości 
graniczne sił przy obsłudze maszyn 

PN-EN 1037:2001 Maszyny - Bezpieczeństwo - Zapobieganie 
niespodziewanemu uruchomieniu 

PN-EN 1050:1999 Maszyny - Bezpieczeństwo - Zasady oceny 
ryzyka 

PN-EN 1088:2001 Maszyny - Bezpieczeństwo - Urządzenia 
blokujące sprzężone z osłonami - Zasady 
projektowania i doboru 
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PN-EN 1093-1:2001 Maszyny - Bezpieczeństwo - Ocena emisji 
substancji niebezpiecznych przenoszonych 
powietrzem - Wybór metod badań 

PN-EN 1093-4:2002 Maszyny - Bezpieczeństwo - Ocena emisji 
substancji niebezpiecznych przenoszonych 
powietrzem - Część 4: Skuteczność wychwytu 
odciągu miejscowego - Metoda znacznikowa 

PN-EN 792-3:2002 Narzędzia z napędem nieelektrycznym - 
Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Wiertarki 
i gwinciarki 

PN-EN 792-5:2002 Narzędzia z napędem nieelektrycznym - 
Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Wiertarki 
udarowe 

PN-EN 848-3:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Frezarki jednostronne - Część 3: Wiertarki 
i frezarki górnowrzecionowe sterowane 
numerycznie (NC) 

PN-EN 12717:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek - Wiertarki 
PN-EN 12415:2002 
z poprawką  
PN-EN 12415:2002/A1:2004 

Bezpieczeństwo obrabiarek - Małe tokarki 
sterowane numerycznie i centra tokarskie 

PN-EN 12478:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek - Ciężkie tokarki 
sterowane numerycznie i centra tokarskie 

PN-EN 12840:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek - Tokarki sterowane 
ręcznie z opcją lub bez opcji sterowania 
automatycznego 

PN-EN 13736:2006 Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy 
pneumatyczne 

PN-EN 13985:2006 Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Nożyce 
gilotynowe 

PN-EN 13218:2005 Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Szlifierki 
stacjonarne 

PN-M-56230:1996 Obrabiarki skrawające do metali - Podstawowe 
wymagania ergonomiczne 

PN-EN 792-7:2004 Narzędzia z napędem nieelektrycznym - 
Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Szlifierki 

PN-EN 792-8:2004 Narzędzia z napędem nieelektrycznym - 
Wymagania bezpieczeństwa - Część 8: Szlifierki 
do drewna i polerki 

PN-EN 792-9:2004 Narzędzia z napędem nieelektrycznym - 
Wymagania bezpieczeństwa - Część 9: Szlifierki 
narzędziowe 
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PN-EN 60745-1:2006 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym 
- Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 859:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem 

PN-EN 860:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Jednostronne strugarki grubiarki 

PN-EN 861:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Strugarki wyrówniarko-grubiarki 

PN-EN 1870-1:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki 
tarczowe - Część 1: Pilarki tarczowe stołowe 
(ze stołem i bez stołu przesuwnego) i pilarki 
formatowe 

PN-EN 1870-2:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki 
tarczowe - Część 2: Poziome z belką dociskową i 
pionowe pilarki do płyt 

PN-EN 1870-3:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki 
tarczowe - Część 3: Pilarki górnowrzecionowe 
do cięcia poprzecznego oraz kombinowane 
pilarki górnowrzecionowe do cięcia 
poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe 

PN-EN 1870-4:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki 
tarczowe - Część 4: Pilarki wielopiłowe do 
cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub 
odbieraniem 

PN-EN 1870-5:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki 
tarczowe - Część 5: Kombinowane pilarki 
tarczowe stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do 
cięcia poprzecznego 

PN-EN 1870-6:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Pilarki tarczowe - Część 6: Pilarki do drewna 
opałowego oraz kombinowane pilarki do 
drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z 
ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem 

PN-EN 1870-7:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki 
tarczowe - Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód 
z wbudowanym mechanizmem posuwowym 
stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem 

PN-EN 1870-8:2004 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Pilarki tarczowe - Część 8: Pilarki wzdłużne 
jednopiłowe z mechanicznym przesuwem 
zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/
lub odbieraniem 
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PN-EN 1870-9:2002 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki 
tarczowe - Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia 
poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem 
posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub 
odbieraniem 

PN-EN 1807:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki 
taśmowe 

PN-ISO 6534:1999 Pilarki łańcuchowe przenośne - Osłony rąk - 
Wytrzymałość mechaniczna 

PN-EN 848-1:2001 
z poprawką  
PN-EN 848-1:2001/Ap1:2005 

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Frezarki jednostronne - Część 1: Frezarki 
dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe 

PN-EN 848-2:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Frezarki jednostronne - Część 2: Frezarki 
górnowrzecionowe jednowrzecionowe 

PN-EN 848-3:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Frezarki jednostronne - Część 3: Wiertarki 
i frezarki górnowrzecionowe sterowane 
numerycznie (NC) 

PN-EN 12750:2003 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - 
Frezarki czterostronne 

PN-EN 13128:2003 
z poprawką 
PN-EN 13128:2003/A1:2006 (U) 

Bezpieczeństwo obrabiarek - Frezarki (i 
wytaczarki) 

PN-EN 422:2000 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
i mieszanek gumowych - Bezpieczeństwo - 
Maszyny do wytwarzania pojemników metodą 
formowania z rozdmuchiwaniem - Wymagania 
dotyczące projektowania i budowy 

PN-EN ISO 3457:2005 Maszyny do robót ziemnych - Osłony - Definicje 
i wymagania 

PN-EN 474-1:1999 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania ogólne 

PN-EN 474-2:1999 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych 

PN-EN 474-3:1999 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące ładowarek 

PN-EN 474-4:1999 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące koparko-ładowarek 

PN-EN 474-5:1999 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych 

PN-EN 474-6:1999 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące wywrotek 
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PN-EN 474-7:2000 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące zgarniarek 

PN-EN 474-8:2000 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące równiarek 

PN-EN 474-9:2000 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące układarek rur 

PN-EN 474-10:2000 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące koparek do rowów 

PN-EN 474-11:2000 Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - 
Wymagania dotyczące ugniatarek 

PN-EN 500-1:1999 Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo 
- Wymagania ogólne 

PN-EN 500-2:1999 Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo 
- Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek 
do nawierzchni drogowych 

PN-EN 500-3:2002 (U) Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 3: 
Specjalne wymagania dotyczące maszyn do 
stabilizacji gruntu 

PN-EN 500-4:2002 (U) Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 4: 
Specjalne wymagania dotyczące maszyn do 
zagęszczania 

PN-EN 13862:2003 Przecinarki do podłoży - Bezpieczeństwo 
PN-ENV 500-6:2002 (U) Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 6: 

Specjalne wymagania dotyczące układarek 
PN-EN 706:2002 Maszyny rolnicze - Maszyny do przycinania 

pędów winorośli - Bezpieczeństwo 
PN-EN 12348:2002 Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane 

na stojaku - Bezpieczeństwo 
PN-EN 12629-1:2002 Maszyny do produkcji betonowych i 

silikatowych elementów budowlanych - 
Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12629-4:2002 Maszyny do produkcji betonowych i 
silikatowych elementów budowlanych - 
Bezpieczeństwo - Część 4: Maszyny do produkcji 
dachówek betonowych 

PN-EN 12733:2003 
z poprawką  
PN-EN 12733:2003/AC:2004 

Maszyny rolnicze i leśne - Kosiarki silnikowe 
sterowane przez operatora pieszego - 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

PN-EN 13448:2004 Maszyny rolnicze i leśne - Zespół do wykaszania 
między przeszkodami - Bezpieczeństwo 

PN-EN 60825-4:2001 
z poprawkami:  
PN-EN 60825-4:2001/A1:2005 
PN-EN 60825-4:2001/A2:2005 

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Osłony 
laserowe 
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PN-EN 61229:2000 
z poprawką 
PN-EN 61229:2000/A2:2004 

Osłony izolacyjne sztywne do prac 
pod napięciem na urządzeniach prądu 
przemiennego 

PN-EN 61479:2004 Prace pod napięciem - Osłony izolacyjne 
elastyczne na przewody 

PN-EN 50021:2002 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem - Zabezpieczenia typu 
„n” 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki 
różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku 
domowego i podobnego (RCCB) - Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 61008-2-1:2002 (U) Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego 
do użytku domowego i podobnego (RCCB) - 
Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych 
do wyłączników RCCB o działaniu niezależnym 
od napięcia sieci 

PN-IEC 1008-2-2:1996 Wyłączniki różnicowoprądowe bez  wbudowa-
nego zabezpieczenia nadprądowego do użytku 
domowego i podobnego (RCCB) - Stosowanie 
postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o 
działaniu zależnym od napięcia sieci 

PN-92/E-06711.01 Maszyny elektryczne wirujące - Wbudowane 
zabezpieczenia cieplne - Przepisy 
zabezpieczania maszyn elektrycznych 
wirujących 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną 
- Ochrona obiektów, instytucji i urządzeń - 
Wymagania 

PN-EN 60079-10:2003 (U) Urządzenia elektryczne w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem - Część 10: Klasyfikacja 
obszarów niebezpiecznych 

PN-89/J-01101 Technika jądrowa - Systemy kontroli sterowania 
i zabezpieczenia reaktorów jądrowych - Nazwy i 
określenia 

PN-ISO 11660-1:2002 Dźwignice - Dojścia, osłony i zabezpieczenia - 
Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-ISO 11660-3:2002 Dźwignice - Dojścia, osłony i zabezpieczenia - 
Część 3: Żurawie wieżowe 

PN-EN 13155:2006 Dźwignice - Bezpieczeństwo - Zdejmowalne 
urządzenia chwytające
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PN-EN 297:2002 
z poprawkami:  
PN-EN 297:2002/Ap1:2006 
PN-EN 297:2002/A4:2005 (U) 
PN-EN 297:2002/A6:2006 

Kotły centralnego ogrzewania opalane 
gazem - Kotły typu B11 i B11BS, z palnikami 
atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu 
cieplnym nie przekraczającym 70 kW 

PN-EN 115:1997 
z poprawkami: 
PN-EN 115:1997/A1:2001 
PN-EN 115:1997/A2:2006 

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji 
oraz instalowania schodów ruchomych i 
chodników ruchomych 

PN-EN 1570:2002 
z poprawką 
PN-EN 1570:2002/A1:2006 

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
podnośników stołowych 

ZAŁĄCZNIK NR 2.Rozporządzenie ministra pracy i polityki 
socjalnej 

z	dnia	26	września	1997	r.	

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330)
 
Spis treści
Dział I Przepisy wstępne § 1 - 2 
Dział II Obiekty budowlane i teren zakładu pracy § 3 - 13
Dział III Pomieszczenie Pracy § 14 – 38
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne § 14 - 24
Rozdział 2 Oświetlenie § 25 - 29
Rozdział 3 Ogrzewanie i wentylacja § 30 – 38

Dział IV Procesy pracy § 39 - 110
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne § 39 - 44
Rozdział 2 Organizacja stanowisk pracy § 45 - 50
Rozdział 3 Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych § 51 
Rozdział 4 Transport wewnętrzny i magazynowanie § 62 - 77
Rozdział 5 Ochrona przed hałasem § 78 - 79
Rozdział 6 Prace szczególnie niebezpieczne § 80 – 110
 
A. Przepisy ogólne § 80 - 81
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B. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez 
wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części § 82 - 84
C. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych § 85 - 90
D. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych § 91 - 104
E. Prace na wysokości § 105 – 110

Dział V Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz zaopatrzenie pracowników 
w napoje i środki higieny osobistej § 111 – 115
 
Dział VI Przepisy przejściowe i końcowe § 116 – 118
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik Nr 1 Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa § 
1 - 24
Załącznik Nr 2 Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej § 1 - 8
Załącznik Nr 3 Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych § 1 - 44
Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Dział I
Przepisy wstępne
§ 1. [Zakres regulacji] 1. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności dotyczące:
1) obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy,
2) procesów pracy,
3) pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.
2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą środków transportu kolejowego, lotniczego, 
morskiego i wodnego śródlądowego.
§ 2. [Definicje] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) „osłonie” - rozumie się przez to element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący 
do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących 
części, mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego, 
2) „pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych” - rozumie się przez to szatnie, umywalnie, 
pomieszczenia z natryskami, ustępy, palarnie, jadalnie z wyjątkiem stołówek,
pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz 
pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego 
oraz środków ochrony indywidualnej;
3) „pomieszczeniu pracy” - rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone na pobyt 
pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na 
pobyt pracowników pomieszczeń, w których:
a) łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej 
jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź 
praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją 
urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
b) mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich 
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warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków 
ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
c) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w 
nich pracowników zajmujących się obsługą;
4) „pomieszczeniu stałej pracy” - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny 
czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, 
5) „pomieszczeniu czasowej pracy” - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym 
łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin, 
6) „przepisach techniczno-budowlanych” - rozumie się przez to przepisy ustawy - Prawo 
budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
7) „ryzyku zawodowym” - rozumie się przez 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, 
7a) „terenie zakładu pracy” - rozumie się przez to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, 
będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy, 
7b) „miejscu pracy” - rozumie się przez to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do 
którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy,
8) „stanowisku pracy” - rozumie się przez to przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w 
środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę, 
9) „środkach ochrony indywidualnej” - rozumie się przez to wszelkie środki noszone 
lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą 
zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w 
środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego 
celu. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: 
- zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika,
- środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko,
Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego,
- wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze,
- środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu 
drogowym,
- wyposażenia sportowego,
- środków służących do samoobrony lub do odstraszania,
- przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania 
porządku publicznego;
10) „środkach ochrony zbiorowej” - rozumie się przez to środki przeznaczone do 
jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi 
i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, 
będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach 
i innych urządzeniach,
11) „środowisku pracy” - rozumie się przez to warunki środowiska materialnego 
(określonego czynnikami fizycznymi,
chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy,
12) „urządzeniach ochronnych” - rozumie się przez to osłony lub takie urządzenia, które 
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spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:< 
- zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,
- powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych,
zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej,
- nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych,
jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej,
- zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń 
technicznych,
- nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, 
13) „zagrożeniu” - rozumie się przez to stan środowiska pracy mogący spowodować 
wypadek lub chorobę,
14) „punkcie pierwszej pomocy” - - rozumie się przez to - w zależności od wielkości zakładu 
pracy, rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń - pomieszczenie lub 
wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni, wyposażone w umywalki z ciepłą i 
zimną wodą oraz niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;
15) „znaku bezpieczeństwa” - rozumie się przez to znak utworzony przez kombinację kształtu 
geometrycznego, barwy i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu 
przekazujący określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem, 
16) „sygnałach bezpieczeństwa” - rozumie się przez to sygnały świetlne i dźwiękowe, 
komunikaty słowne lub sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
17) „sygnale świetlnym” - rozumie się przez to sygnał emitowany przez urządzenie 
wykonane z przezroczystych lub półprzezroczystych materiałów, podświetlonych od 
wewnątrz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt świecącej powierzchni,
18) „sygnale dźwiękowym” - rozumie się przez to sygnał akustyczny (dźwiękowy) 
emitowany przez urządzenie przeznaczone do tego celu, bez użycia głosu ludzkiego i 
nieemitujące tego głosu, wskazujący na zaistnienie oraz - w razie potrzeby - trwanie i 
zakończenie niebezpiecznej sytuacji,
19) „sygnale ręcznym” - rozumie się przez to ustalony ruch lub układ rąk i dłoni, służący 
do kierowania osobami wykonującymi czynności mogące stwarzać zagrożenia dla 
bezpieczeństwa pracowników,
20) „komunikacie słownym” - rozumie się przez to ustaloną, krótką i jednoznaczną,
informację słowną wypowiadaną przez człowieka lub emitowaną jako głos ludzki,
nakazującą określone postępowanie w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników. 

Dział II
Obiekty budowlane i teren zakładu pracy     
§ 3. [Dostosowanie do przepisów techniczno-budowlanych] Budynki i inne obiekty 
budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane 
i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-
budowlanych.
§ 4. [Drogi i przejścia] 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy 
wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami,drogi 
komunikacyjne i transportowe, zwane dalej „drogami”, drogi dla pieszych, zwane 
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dalej „przejściami”, i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie nie stwarzającym 
zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą 
prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników. 
2. Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych 
użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i 
przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy. 
3. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, 
dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona 
oraz posiadać nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych 
środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów. 
4. Drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny posiadać 
urządzenia lub inne rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzanie wód 
opadowych.
§ 5. [Progi i stopnie] 1. Na drogach transportowych i w magazynach nie 
powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów 
podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu 
dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. 
2. Pochylenie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny 
transport ładunków.
§ 6. [Oznakowanie miejsc niebezpiecznych] 1. Miejsca w zakładzie pracy, w 
których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane 
widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach. 
2. Jeżeli oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wystarczające dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być 
wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób. 
3. Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, 
a jeżeli jest to niemożliwe - właściwie ogrodzone i oznakowane. 
4. Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub 
uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie 
z Polskimi Normami.
5. Na drogach - w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie 
pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, należy ustawić barierki 
lub zastosować inne skuteczne środki ochronne.
§ 7. [Dojazdy pożarowe] 1. Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno 
zastawiać materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. 
2. Na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczność.
§ 8. [Rurociągi w tunelach komunikacyjnych] W tunelach przeznaczonych do stałej 
komunikacji nie powinny znajdować się rurociągi służące do transportu materiałów 
niebezpiecznych, o których mowa w § 91, oraz transportu cieczy lub gazów pod 
ciśnieniem albo o temperaturze wyższej niż 70°C lub niższej niż -15°C. Wymóg ten 
nie dotyczy przewodów służących do ogrzewania tunelu, jeżeli temperatura czynnika 
grzewczego nie przekracza 95°C. 
§ 9. [Obowiązek zapewnienia dróg ewakuacyjnych] 1. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których 
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mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się pracowników na 
otwartą przestrzeń. Drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich prowadzące nie mogą być 
zastawiane.
2. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji określają przepisy 
techniczno-budowlane i dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
§ 10. [Oświetlenie i instalacje elektryczne] 1. We wszystkich miejscach na terenie 
zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany 
zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne 
jest niewystarczające. Wymagania dotyczące oświetlenia określają Polskie Normy. 
2. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie 
narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, 
szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.
§ 11. [Obowiązek zapobiegania skażeniu] Zakład pracy powinien być wyposażony w 
urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu lub skażeniu, w stopniu szkodliwym dla 
zdrowia ludzkiego - powietrza, gruntu oraz wód - substancjami chemicznymi, pyłami, 
środkami promieniotwórczymi albo szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w związku z 
produkcją bądź� inną działalnością zakładu pracy. 
§ 12. [Obowiązek zapobiegania gromadzeniu się ładunków elektrycznych] Pracodawca 
jest obowiązany zapewnić ochronę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych 
przed gromadzeniem się ładunków i wyładowaniami elektryczności statycznej - 
stwarzającymi zagrożenia w środowisku pracy.
§ 13. [Obowiązek dostarczenia wody] 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych.
2. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:
1) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w przypadku korzystania z natrysków, 
2) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 
przypadku korzystania z natrysków,
3) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt 1 i 2.
3. Niezależnie od ilości wody, określonej w ust. 2, należy zapewnić wodę niezbędną do 
utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej 1,5 l na 
dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni podłogi, wymagającej zmywania, oraz co 
najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Dział III
Pomieszczenia pracy       
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 14. [Obowiązek zapewnienia czystości i porządku] Pracodawca jest obowiązany 
utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe 
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remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 15. [Podstawowe warunki bezpiecznej i higienicznej pracy] 1. Pomieszczenia pracy i 
ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne 
i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie 
przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, 
drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. 
2. W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 
(wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.) powinny 
być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych 
czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
3. Ściany i sufity pomieszczeń pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe 
dla zdrowia pracowników lub pyły niebezpieczne pod względem wybuchowym, 
powinny mieć pokrycie ochronne, zabezpieczające przed adsorpcją i gromadzeniem 
się pyłu oraz powinny być przystosowane do łatwego czyszczenia lub zmywania. 
4. Jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych robót lub rodzaj stosowanych urządzeń 
może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu, stropy, dachy i ściany pomieszczeń pracy 
powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa dla tego rodzaju robót 
lub znajdujących się tam urządzeń oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
§ 16. [Wymagania dla podłóg] 1. W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących 
się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, 
niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości. 
2. W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, 
pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być wykonane z materiału 
nie powodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych. 
3. Jeżeli podłoga jest wykonana z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła 
lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w 
miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub 
wilgoci albo powinny być stosowane inne środki izolujące. Podesty powinny być stabilne, 
wytrzymałe na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem 
oraz łatwe do utrzymania w czystości.
§ 17. [Informacje o obciążeniu stropów] W pomieszczeniach magazynowych i na drogach 
znajdujących się w obiektach budowlanych powinny być umieszczone informacje o 
dopuszczalnym obciążeniu stropów.
§ 18. [Pomieszczenia poniżej poziomu gruntu] 1. Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być 
lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu, z wyjątkiem pomieszczeń, o których 
mowa w ust. 2, oraz jeżeli wymaga tego rodzaj produkcji (w chłodniach, rozlewniach win itp.). 
2. Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy 
w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych, pomieszczenia handlowe, usługowe 
i gastronomiczne w ulicznych przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach 
komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach 
zabytkowych, pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych 
i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 
wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
3. Na warunkach określonych w ust. 2 i w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego, 
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pomieszczenia stałej pracy mogą znajdować się w suterenach lub piwnicach.
§ 19. [Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy] 1. Powierzchnia i wysokość 
pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny 
pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz 
czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.
2. 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 (nie zajętej przez urządzenia techniczne,sprzęt itp.).
§ 20. [Wysokość pomieszczenia stałej pracy] 1. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie 
może być mniejsza niż:
1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
2) 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące 
występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
2. Wysokość pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, może być obniżona w przypadku 
zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego.3. Wysokość określona w ust. 1 pkt 1 może być 
zmniejszona do:
1) 2,5 m w świetle:
a) jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego 
z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia lub
b) 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, określonych w Polskich Normach, a na 
jednego pracownika przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia,
2) 2,2 m w świetle - w dyżurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym 
oraz w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do większego pomieszczenia.
4. Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż:
1) 2,2 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
2) 2,5 m we świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące 
występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
5. W pomieszczeniu o stropie pochyłym wymagania określone w ust. 1, 3 i 4 stosuje 
się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość 
pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi do 
najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu).
§ 21. [Pomieszczenia i stanowiska pracy na różnych poziomach] 1. 
Do pomieszczeń i stanowisk pracy położonych na różnych poziomach 
powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. 
2. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, 
w których może występować zaleganie pyłów - powinny być ażurowe.
3. Zamocowane na stałe drabiny lub klamry mogą być stosowane jako dojścia dodatkowe 
oprócz schodów, a zamiast schodów - tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych 
względami użytkowymi lub gdy nie ma technicznych możliwości ich zastosowania. 
4. Wymagania, jakie powinny spełniać schody i pochylnie, określają przepisy techniczno-
budowlane.
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§ 22. [Drzwi i bramy] 1. Wymiary otworów drzwiowych w każdym pomieszczeniu 
powinny być odpowiednie do liczby pracowników z nich korzystających oraz do rodzaju i 
wielkości używanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Wymiary 
otworów drzwiowych określa Polska Norma.
2. Sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
powinien odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych i dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej.
3. Drzwi rozsuwane muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich wypadnięciu 
z prowadnic.
4. Drzwi i bramy otwierające się do góry muszą być wyposażone w urządzenia 
zapobiegające ich przypadkowemu opadaniu.
5. Wrota bram powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu 
zamknięciu.
6. Wahadłowe drzwi i bramy muszą być przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele. 
7. Drzwi i bramy przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na 
rozbicie lub ze szkła hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu. 
8. Pomiędzy pomieszczeniami nie należy wykonywać progów, chyba że warunki techniczne 
wymagają ich zastosowania. W takich przypadkach należy je oznaczyć w sposób widoczny. 
9. Drzwi i bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny tak funkcjonować, 
aby nie stwarzały zagrożenia urazem. Drzwi takie powinny mieć zamontowane łatwo 
rozpoznawalne i łatwo dostępne z obu stron urządzenie do ich zatrzymywania, a także 
powinny być przystosowane do ręcznego otwierania.
§ 23. [Zamykanie pomieszczeń pracy] Pomieszczenia pracy, w których przebywają 
pracownicy, nie mogą być zamykane w sposób uniemożliwiający wyjście z pomieszczenia. 
Jeżeli istnieją względy wymagające zamykania pomieszczeń w czasie pracy przed 
osobami nie upoważnionymi, należy stosować przy drzwiach zamki uniemożliwiające 
wejście z zewnątrz, a jednocześnie umożliwiające wyjście z pomieszczenia bez użycia 
klucza. W takiej sytuacji należy przewidzieć możliwość powiadamiania pracowników 
znajdujących się w takich pomieszczeniach o niebezpieczeństwie grożącym z zewnątrz.
§ 24. [Zabezpieczanie i oznakowanie powierzchni szklanych] 1. Szyby w oknach oraz inne 
przedmioty i powierzchnie szklane, znajdujące się w pomieszczeniach pracy, narażone na 
uszkodzenia w związku z rodzajem prowadzonych prac, powinny być od strony, po której 
mogą znajdować się ludzie, osłonięte siatką zabezpieczającą przed odłamkami szkła. 
2. Przezroczyste ściany działowe, znajdujące się w pomieszczeniach pracy, w pobliżu 
takich pomieszczeń lub wzdłuż przejść - muszą być jednoznacznie oznakowane oraz 
wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub tak osłonięte, aby niemożliwe było 
zetknięcie się pracownika ze ścianą lub jego zranienie w razie rozbicia tej ściany.

Rozdział 2
Oświetlenie
§ 25. [Obowiązek zapewnienia oświetlenia dziennego] W pomieszczeniach stałej pracy 
należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze 
względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego 
pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora 
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sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
§ 26. [Zgodność oświetlenia z Polskimi Normami] 1. Oświetlenie dzienne na poszczególnych 
stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i 
wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. 
2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić 
oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
§ 27. [Oświetlenie pomieszczeń sąsiadujących] 1. Stosunek wartości średnich 
natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które 
odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 5 do 1. 
2. Przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca jest 
wykonywana w ciemności (np. ciemnie optyczne), powinny być zapewnione warunki 
umożliwiające stopniową adaptację wzroku.
§ 28. [Oświetlenie awaryjne] W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie 
awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
należy zapewnić oświetlenie awaryjne spełniające wymagania określone w odrębnych 
przepisach i Polskich Normach.
§ 28a. [Wymagania dla instalacji] Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w 
których znajdują się miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny być dobrane i wykonane 
tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego 
oświetlenia.
§ 29. [Okna i świetliki] 1. Okna, świetliki i naświetla w pomieszczeniach pracy o dużej 
wilgotności powietrza powinny być wykonane w sposób zapobiegający skraplaniu się 
w nich pary wodnej. W przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia 
i możliwości spadania kropel wody na stanowisko pracy należy zainstalować 
rynienki lub inne urządzenia odprowadzające wodę z okien, świetlików i naświetli. 
2. Szyby w oknach i świetlikach powinny być czyste oraz przepuszczać dostateczną ilość 
światła. Do mycia okien i świetlików powinien być zapewniony dogodny i bezpieczny dostęp. 
3. Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące 
nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy. 
4. Okna i świetliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń, należy wyposażyć w 
urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu 
podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.
Rozdział 3 
Ogrzewanie i wentylacja
§ 30. [Minimalna temperatura] W pomieszczeniach pracy należy zapewnić 
temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku 
fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287K), chyba że 
względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest 
wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie 
może być niższa niż 18°C (291K).
§ 31. [Zabezpieczenie pomieszczeń przed skokami temperatury] Pomieszczenia i 
stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed nie kontrolowaną emisją ciepła w 
drodze promieniowania, przewodzenia i konwekcji oraz przed napływem chłodnego 
powietrza z zewnątrz.
§ 32. [Niezbędna wymiana powietrza] 1. W pomieszczeniach pracy powinna być 
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zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych 
pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. 
2. W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe 
dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były 
przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji. 
3. Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy określają 
odrębne przepisy i Polskie Normy.
§ 33. [Pomieszczenia, gdzie wydziela się ciepło przez promieniowanie] W pomieszczeniach 
pracy, w których następuje wydzielanie się ciepła przez promieniowanie w ilości 
przekraczającej na stanowiskach pracy

 kJ x godz
2500
 m2

należy stosować nawiewną wentylację miejscową. Parametry nawiewanego powietrza 
powinny spełniać wymagania dla mikroklimatu gorącego, określone w przepisach 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy.
§ 34. [Urządzenia wydzielające szkodliwe substancje] Urządzenia lub ich części, z których 
mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być zhermetyzowane. W razie 
niemożliwości zhermetyzowania, urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe 
wyciągi.
§ 35. [Wymagania dla klimatyzacji i wentylacji] 1. Powietrze doprowadzane do 
pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji 
mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. 
2. Klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia 
lub przegrzewania pomieszczeń pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej. 
3. Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być 
skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.
§ 36. [Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza] 1. Maksymalna temperatura 
nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70°C (343K) przy nawiewie powietrza 
na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45°C (318K) 
- w pozostałych przypadkach.
2. W pomieszczeniach pracy, w których występują łatwo palne lub niebezpieczne pod 
względem wybuchowym pyły, gazy lub pary, maksymalna temperatura nawiewanego 
powietrza powinna być zgodna z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
§ 37. [Klimatyzacja lub wentylacja mechaniczna] 1. W przypadku zastosowania systemu 
klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy zapewnić:
1) odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w 
celu niedopuszczenia do awarii,
2) stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się 
hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
2. Jeżeli w związku z wydzielaniem się w procesie pracy substancji szkodliwych dla 
zdrowia awaria wentylacji może zagrażać zdrowiu pracowników, należy zastosować 
system kontrolny sygnalizujący stan zagrożenia.
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§ 38. [Recyrkulacja powietrza] 1. Przy stosowaniu w pomieszczeniach pracy 
wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza ilość powietrza świeżego 
nie powinna być mniejsza niż 10% ogólnej ilości wymienianego powietrza. 
2. W powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy przy stosowaniu recyrkulacji 
zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie powinno przekraczać 
poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do 
odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń przekracza 0,3. 
3. Recyrkulacja powietrza nie powinna być stosowana w pomieszczeniach pracy, w 
których występują szkodliwe czynniki biologiczne, czynniki chemiczne stwarzające 
zagrożenia określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, materiały wydzielające 
nieprzyjemne lub uciążliwe zapachy albo możliwe jest nagłe zwiększenie stężenia 
niebezpiecznych substancji chemicznych, a także w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. 

Dział IV
Procesy pracy        
Rozdział 1Przepisy ogólne
§ 39. [Obowiązek minimalizowania ryzyka] 1. Pracodawca zapewnia pracownikom 
bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności przez ograniczanie ryzyka 
zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy oraz stosowania koniecznych 
środków profilaktycznych, a także informowania i szkolenia pracowników. 
2. Działania, o których mowa w ust. 1, powinny być podejmowane na podstawie 
ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, 
w tym w szczególności przez: 
1) ograniczanie ryzyka zawodowego;
2) przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego
3) likwidowanie zagrożeń u �źródeł ich powstawania;
4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności 
przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i 
innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z 
uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy 
w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na 
zdrowie pracowników
5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych
6) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń,
substancji i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;  
7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony 
indywidualnej; 
8) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
§ 39a. [Ocena ryzyka przy wykonywanych pracach] 1. Pracodawca ocenia ryzyko 
zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze 
wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów 
chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji 
pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska 
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pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.  
2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody 
oraz organizacja pracy powinny: 
1) zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;  
2) być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich 
poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy. 
3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych 
niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny 
ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: 
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: 
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
b) wykonywanych zadań
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych,
szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, 
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
e) osób pracujących na tym stanowisku; 
2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników 
środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;  
3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. 
§ 39b. [Sygnały bezpieczeństwa] Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga 
tego sytuacja, do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane 
sygnały bezpieczeństwa - ręczne lub komunikaty słowne, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
§ 39c. [Informowanie pracowników] Pracodawca informuje pracowników o istniejących 
zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki 
ochrony indywidualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich 
stosowania. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa 
załącznik nr 2 do rozporządzenia. 
§ 40. [Obowiązek systematycznych kontroli stanu bhp] 1. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. 
2. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
§ 41. [Obowiązek udostępnienia instrukcji bhp] 1. Pracodawca jest obowiązany 
udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa 
i higieny pracy dotyczące:
1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac 
związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
4) udzielania pierwszej pomocy.
2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników 
wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
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sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem 
niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje 
zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.
§ 42. [Ocena bhp zmian w procesie technologicznym] Zmiany w procesie technologicznym, 
zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania 
pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę.
§ 43. [Obowiązek meldowania się pracownika] 1. Jeżeli w pomieszczeniu pracy, w którym 
zatrudniona jest jedna osoba, mogą w sytuacji awaryjnej wystąpić zagrożenia dla zdrowia 
lub życia pracowników, a w szczególności zagrożenia: pożarowe, wybuchowe, porażenia 
prądem elektrycznym, wydzielanie się gazów lub par substancji sklasyfikowanych 
jako niebezpieczne - pracodawca wprowadza obowiązek meldowania się tej osoby w 
ustalony sposób w oznaczonych porach. 
2. Pracodawca powinien ustalić rodzaje pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, a także 
określić sposób meldowania się oraz postępowania w razie braku meldunków. 
§ 44. [Obowiązek zapewnienia środków pierwszej pomocy] 1. Pracodawca jest 
obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy 
w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności 
pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace 
powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów 
substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne; 
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. 
2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być 
ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. 
3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być 
powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. 
4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny 
być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy 
pracowników, o których mowa w ust. 3.
5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio 
oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Rozdział 2
Organizacja stanowisk pracy
§ 45. [Wymagania dla stanowisk pracy] 1. Stanowiska pracy powinny być urządzone 
stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości 
pracowników, przy czym wymiary wolnej (nie zajętej przez urządzenia) powierzchni 
stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do 
wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. 
2. Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub 
wyrzucenia przedmiotów albo pojawienia się czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
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niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ochronne.  
3. Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, 
aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki. 
4. Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak 
usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami 
związanymi w szczególności:
1) z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, 
silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami,
2) ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub 
pyłami.
W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy 
przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.
§ 46. [Powierzchnia stanowisk, maszyny i urządzenia, materiały i odpady] 1. Na 
stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz 
odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, 
wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów.
2. Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych 
wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od 
wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości 
pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane. 
3. Materiały stosowane do czyszczenia, nasycone lub zanieczyszczone podczas pracy 
substancjami i preparatami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne albo wydzielające 
uciążliwe zapachy - należy przechowywać w zamkniętych naczyniach z materiału 
niepalnego oraz co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w 
sposób określony w instrukcjach, o których mowa w § 41. 
§ 47. [Przejścia] 1. Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i 
wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza 
w świetle niż 2 m.
2. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń 
technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim 
zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą. 
3. 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.
§ 48. [Pracownicy niepełnosprawni] Pracodawca zatrudniający pracowników 
niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść 
do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej 
sprawności.
§ 49. [Praca na stojąco i siedząco] 1. Przy wykonywaniu pracy nie wymagającej stale 
pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia.
2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy 
zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej. 
3. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm.
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§ 50. [Drabiny przenośne] 1. Stosowane w zakładach pracy drabiny 
przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.  
2. Drabiny przenośne powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób 
niestwarzający zagrożeń dla ich użytkowników i osób przebywających w pobliżu. 
Wymagania bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin są określone w przepisach w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Rozdział 3
Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych
§ 51. [Wymagania podstawowe, montaż i demontaż] 1. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy, określone w odrębnych przepisach, przez cały okres ich użytkowania. 
2. Montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny odbywać 
się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 
uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. Miejsce i 
sposób zainstalowania oraz użytkowania maszyn powinny uwzględniać minimalizację 
ryzyka zawodowego, w szczególności poprzez:
1) zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi częściami maszyn a 
ruchomymi lub stałymi elementami otoczenia,
2) zapewnienie, aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w 
bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy.
§ 52. [Elementy sterownicze, zatrzymanie awaryjne] 1. Każda maszyna powinna być 
wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do jej całkowitego i bezpiecznego 
zatrzymywania.
2. Gdy jest to konieczne w związku z zagrożeniami, jakie stwarza maszyna, i jej 
nominalnym czasem zatrzymania się, maszyna powinna być wyposażona w urządzenie 
do zatrzymywania awaryjnego.
3. Elementy sterownicze maszyn mające wpływ na bezpieczeństwo muszą być widoczne 
i możliwe do zidentyfikowania oraz oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Polskich Normach.
4. Elementy sterownicze nie mogą stwarzać jakichkolwiek zagrożeń, w szczególności 
spowodowanych ich niezamierzonym użyciem.
§ 53. [Zasilanie energią] Maszyny powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się 
i odpowiednio oznakowane urządzenia do odłączania od wszystkich źródeł energii. 
Włączenie zasilania energią nie może powodować zagrożenia dla obsługi.
§ 54. [Maszyny wielostanowiskowe] 1. W przypadku zespołowej obsługi maszyny lub 
gdy stwarza ona zagrożenie dla otoczenia, należy zapewnić sygnalizację ostrzegawczą i 
alarmową - łatwo dostrzegalną i zrozumiałą.
2. Maszyny wielostanowiskowe powinny być wyposażone w urządzenia sygnalizacji 
dźwiękowej lub świetlnej automatycznie wysyłające sygnały uprzedzające o 
uruchomieniu maszyny. Sygnały powinny być odbierane na wszystkich stanowiskach 
pracy przy danej maszynie.
§ 55. [Osłony] 1. Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się 
z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej 2,5 m od poziomu 
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podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne 
urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań nie jest 
możliwe ze względu na funkcję maszyny.
2. Pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części 
maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami 
na wysokości ponad 2,5 m od poziomu podłogi, powinny być osłonięte co najmniej od 
dołu trwałymi osłonami.
3. Osłony stosowane na maszynach powinny uniemożliwiać bezpośredni dostęp do 
strefy niebezpiecznej. Osłony niepełne (wykonane z siatki, blachy perforowanej, prętów 
itp.) powinny znajdować się w takiej odległości od elementów niebezpiecznych, aby 
przy danej wielkości i kształcie otworów nie było możliwe bezpośrednie dotknięcie tych 
elementów. Odległości bezpieczeństwa określają Polskie Normy.
4. Maszyny powinny być oznakowane znakami i barwami bezpieczeństwa, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w Polskich 
Normach.
§ 56. [Wymagania dla urządzeń ochronnych] 1. Urządzenia ochronne stosowane przy 
maszynach powinny spełniać następujące ogólne wymagania:
1) zapewniać bezpieczeństwo zarówno pracownikowi zatrudnionemu bezpośrednio 
przy obsłudze maszyny, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu,
2) działać niezawodnie, posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość,
3) funkcjonować samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach 
gdy jest to celowe i możliwe,
4) nie mogą być łatwo usuwane lub odłączane bez pomocy narzędzi,
5) nie mogą utrudniać wykonywania operacji technologicznej ani ograniczać możliwości 
śledzenia jej przebiegu oraz nie mogą powodować zagrożeń i dodatkowego obciążenia 
fizycznego lub psychicznego pracowników.
2. Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych powinny być tak 
skonstruowane, aby:
1) zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało 
natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub 
niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchu osłanianych elementów, 
2) ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie uruchamiało 
automatycznie maszyny.
3. Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego 
nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.
4. Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.
§ 57. [Obowiązek utrzymywania w stanie sprawności] Maszyny i narzędzia oraz ich 
urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej 
i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.
§ 58. [Wady i uszkodzenia] 1. O dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny 
pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
2. Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie 
zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia 
uszkodzenia jest niedopuszczalne.
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3. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane 
z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w 
sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
§ 59. [Konieczność stałej obsługi] 1. Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać 
bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi inaczej. 
2. Pracodawca jest obowiązany ustalić rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, 
a pozostawianie ich bez niej może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru, oraz 
ustalić szczegółowe warunki obsługi i nadzoru nad pracą tych maszyn.
§ 60. [Naprawy, konserwacje i odzież pracowników] 1. Maszyn będących w ruchu nie 
wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem smarowania za pomocą specjalnych 
urządzeń określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
2. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą 
pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, 
krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.
§ 61. [Pasy pędne, liny i taśmy pędne, kwalifikacje pracowników] 1. Jeżeli obsługa, 
naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia pracowników - pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane 
były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie przygotowanie. 
2. W czasie ruchu maszyny niedopuszczalne jest ręczne zakładanie i zrzucanie pasów 
pędnych, lin i taśm. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przy użyciu 
specjalnych urządzeń przeznaczonych do tego celu.
3. Pędnie powinny posiadać urządzenia do zawieszania pasów pędnych zapobiegające 
zetknięciu się zrzuconych pasów, lin lub taśm z częściami pędni będącymi w ruchu. 
4. Pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane, łączone, skracane i 
smarowane po unieruchomieniu napędu maszyny.

Rozdział 4
Transport wewnętrzny i magazynowanie
§ 62. [Eliminowanie transportu ręcznego] 1. Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia 
technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. 
2. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć 
odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w 
celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.
§ 63. [Podstawowe zasady transportu ręcznego] 1. Ręczne przemieszczanie i przewożenie 
ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące ręcznego transportu określają przepisy w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz przepisy o 
pracach wzbronionych kobietom i młodocianym.
§ 64. [Zasady przemieszczania ładunków] 1. Masa ładunków przemieszczanych przy 
użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub 
udźwigu danego środka transportowego.
2.Masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać 
bezpieczne warunki przewozu i przeładunku.
3.Ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed 
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upadkiem,przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu. 
§ 64a. [Pomosty i rampy] Stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy powinny 
być odpowiednie do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu. Na 
pomost i rampę powinno prowadzić co najmniej jedno wejście.
§ 65. [Kwalifikacje pracowników] Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego 
mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego 
urządzenia.
§ 66. [Zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych] 1. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z 
przepisami prawa o ruchu drogowym.
2. W zasadach ruchu, wymienionych w ust. 1, należy określić w szczególności maksymalne 
prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz 
w pomieszczeniach zakładu pracy, uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, 
widoczności itp.
3. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o 
ruchu drogowym.
§ 67. [Transport przy użyciu dźwignic, przenośników, wózków jezdniowych] Wymagania 
dotyczące transportu przy użyciu dźwignic, przenośników, wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym oraz kolei wewnątrzzakładowych określają odrębne przepisy.
§ 68. [Zasady składowania materiałów] 1. Materiały i inne przedmioty, zwane dalej 
„materiałami”, powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do 
tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania 
bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów. 
2. Przy składowaniu materiałów należy:
1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną 
wysokość składowania,
2) zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego 
obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),
3) zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń 
przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała 
dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie, 
4) wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń 
przeznaczonych do składowania.
§ 69. [Wymagania dla regałów] 1. Regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i 
stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed ich przewróceniem się.
2. Szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych 
środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi 
środkami i ładunkami.
§ 70. [Zasady składowania na regałach] 1. Sposób układania materiałów na regałach 
i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników. 
2. Przedmioty łatwo tłukące się, substancje i preparaty sklasyfikowane jako niebezpieczne 
oraz materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach 
regałów. 
§ 71. [Indywidualny sposób składowania niektórych przedmiotów] Przedmioty, których 
wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny 
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być ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, 
tak aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu.
§ 72. [Składowanie w stosach] 1. Przy składowaniu materiałów w stosach należy 
zapewnić:
1) stateczność stosów poprzez składowanie na wysokość uzależnioną od rodzaju 
materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań,
2) wiązanie między warstwami,
3) układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał 
wewnątrz obrysu stosów,
4) zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i 
przemieszczanie materiałów.
2. Rozładunek stosów powinien być prowadzony kolejno począwszy od najwyższych 
warstw. Niedopuszczalne jest wyjmowanie materiałów ze środka stosów.
§ 73. [Składowanie na paletach] Przy składowaniu materiałów na paletach lub w 
kontenerach stosuje się odpowiednio przepis § 69 ust. 2.
§ 74.[Składowanie materiałów sypkich luzem] 1. Przy składowaniu materiałów sypkich 
luzem należy zapewnić:
1) powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego umożliwi 
zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału,
2) wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału sypkiego,
3) w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz technicznych 
możliwości - szczelne obudowanie miejsca przeładunku i urządzeń przeładunkowych 
oraz połączenie ich z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania, 
4) bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu i przenoszeniu 
materiałów.
2. Wchodzenie pracowników na zwały materiałów sypkich grożących zasypaniem 
dozwolone jest jedynie w przypadkach wyjątkowej konieczności z zastosowaniem 
pomostów lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a także przy 
zapewnieniu asekuracji przez drugiego pracownika oraz odpowiedniego nadzoru.
§ 75. [Składowanie materiałów pylących] 1. Przy składowaniu materiałów pylących 
luzem należy zapewnić szczelne ogrodzenie co najmniej do wysokości 0,5 m ponad 
wysokość składowanego materiału.
2. Transport materiałów, o których mowa w ust. 1, może odbywać się wyłącznie 
specjalnymi środkami transportu lub w zamkniętych pojemnikach (np. kontenerach).
§ 76. [Składowanie materiałów skłonnych do samozapłonu] Przy składowaniu materiałów 
skłonnych do samozapalenia się należy je zabezpieczyć przed samozapłonem, a w 
szczególności ograniczyć wysokość składowania, stosować kominy wentylacyjne oraz 
przesypywać lub często przerzucać hałdy i zwały.
§ 77. [Zakaz składowania pod liniami energetycznymi] Niedopuszczalne jest składowanie 
materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w 
odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:
1) 2 m - od linii niskiego napięcia,
2) 5 m - od linii wysokiego napięcia do 15 kV,
3) 10 m - od linii wysokiego napięcia do 30 kV,
4) 15 m - od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



179

Rozdział 5
Ochrona przed hałasem
§ 78. [Obowiązki pracodawcy] 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić ochronę 
pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności 
zapewnić stosowanie:
1) procesów technologicznych nie powodujących nadmiernego hałasu,
2) maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy hałas, 
nie przekraczający dopuszczalnych wartości,
3) rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy.
2. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy określają właściwe przepisy i 
Polskie Normy.
§ 79. [Stanowiska, gdzie poziom hałasu przekracza normy] 1. Na stanowiskach pracy, 
na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek zapewnić: 
1) ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie 
i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych,
mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas, 
2) zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości 
charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz ich stosowanie,
3) ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, w tym stosowanie przerw w pracy, 
4) oznakowanie stref zagrożonych hałasem, a także, gdy jest to uzasadnione ze względu 
na stopień zagrożenia oraz możliwe, ograniczenie dostępu do tych stref poprzez ich 
odgrodzenie.
2. Wymagania dotyczące ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych przy pracach 
związanych z narażeniem na hałas są określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. 

Rozdział 6
Prace szczególnie niebezpieczne
A. Przepisy ogólne
§ 80. [Wykaz prac] 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których 
mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych 
przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji 
urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w 
utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 
2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.
§ 81. [Obowiązki pracodawcy] 1. Pracodawca określa szczegółowe wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w 
szczególności zapewnia: 
1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
a) imienny podział pracy, 
b) kolejność wykonywania zadań, 
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c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
2. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane. 
B.Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe 
prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części 
§ 82. [Zasady organizacji] Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe 
prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach 
przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i 
innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający 
pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z 
jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
§ 83. [Przygotowanie robót] 1. Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82, 
pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami 
powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.
2. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 
stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników 
przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 
sąsiedztwie.
3. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie 
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki,
bariery itp.).
§ 84. [Spawanie i cięcie metali] 1. Spawanie wykonywane w ramach robót, o których 
mowa w § 82, powinno być prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego 
w trybie ustalonym u danego pracodawcy.
2. Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali 
regulują odrębne przepisy.
C. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
§ 85. [Zakres regulacji] Przepisy niniejszej części dotyczą pracy w zbiornikach, kanałach, 
studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o 
niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione, zwanych dalej „zbiornikami”.
§ 86. [Zasady prowadzenia prac] 1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może 
nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym 
przez pracodawcę.
2. Przy pracy w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór. Osoba wydająca polecenie 
wykonania takiej pracy powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne 
zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy.
3. Pracownikowi znajdującemu się w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia 
natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku.
§ 87. [Podstawowe wymagania] 1. Prace w zbiorniku mogą być podjęte i prowadzone, z 
zastrzeżeniem ust. 2, po spełnieniu następujących wymagań:
1) zbiornik należy opróżnić i wstępnie oczyścić przez przemycie, przedmuchanie parą 
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lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwanie zbiornika 
tlenem jest niedopuszczalne,
2) jeżeli praca w zbiorniku może by związana z zagrożeniem pożarowym, należy stosować 
niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej,
3) odłączyć dopływ do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników, 
przewodów, aparatury itp.,
4) znajdujące się we wnętrzu zbiornika grzejniki, urządzenia ruchome i inne mogące 
stworzyć zagrożenie należy odłączyć od źródeł zasilania,
5) na czas trwania prac w zbiorniku należy wyłączyć z ruchu lub unieruchomić tory 
kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu itp., znajdujące się nad zbiornikiem,
6) bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w 
zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych 
jako niebezpieczne, 
7) temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna się różnić od temperatury otoczenia 
o więcej niż 5°C (5K),
8) zapewnienie niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 nie dotyczą przygotowania kanału do wykonywania 
w nim pracy, a pkt 3 - kanału i studzienki kanalizacyjnej. Przed wykonywaniem prac w 
kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek kanału, pozostawiając otwarte 
włazy, oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli to nie jest możliwe - maksymalnie 
ograniczyć spływ ścieków.
§ 88. [Obowiązek informowania pracowników] Bezpośrednio przed przystąpieniem 
pracowników do pracy w zbiorniku osoba kierująca pracownikami jest obowiązana 
poinformować o:
1) zakresie pracy, jaką mają wykonać,
2) rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić,
3) niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich 
stosowania,
4) sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na 
zewnątrz zbiornika,
5) postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.
§ 89. [Asekuracja, środki ochrony indywidualnej] 1. Pracownik lub pracownicy 
wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być asekurowani co najmniej przez jedną 
osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoba asekurująca powinna być w stałym kontakcie z 
pracownikami znajdującymi się wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego 
powiadomienia innych osób mogących, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić pomocy. 
2. Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien być wyposażony w odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, a w szczególności:
1) szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu 
konstrukcji zewnętrznej,
2) hełm ochronny i odzież ochronną,
3) sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego.
3. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno 
być takie, jak wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika. 
4. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, 
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gdy zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18% oraz gdy w powietrzu 
tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe 
dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie 
istnieje niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. 
5. Decyzję o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku 
ze spełnieniem warunków, o których mowa w ust. 4, może podjąć jedynie osoba 
kierująca pracownikami.
§ 90. [Oświetlenie, włazy, wentylacja, transport narzędzi i materiałów] 1. W czasie 
przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, 
a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w 
zbiorniku - należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza.
2. Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone przy użyciu źródła światła elektrycznego 
o bezpiecznym napięciu.
3. Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien 
odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam 
pracowników.
4. Jeżeli istnieje możliwość powstania stężeń wybuchowych w zbiorniku, należy 
zastosować środki zapobiegające wybuchowi.
5. Jeżeli praca ma być wykonana wewnątrz zbiornika zawierającego materiały płynne lub 
sypkie, w którym istnieje możliwość utonięcia lub zasypania pracownika - niezależnie od 
zabezpieczenia odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej - pracownik powinien 
być opuszczany do wnętrza na pomoście lub innym urządzeniu umożliwiającym 
bezpieczne wykonanie pracy.
D. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
§ 91. [Definicja] Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w 
szczególności substancje i preparaty chemiczne sklasyfikowane jako niebezpieczne, 
zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, oraz materiały 
zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4 grupy zagrożenia 
zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w 
środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te 
czynniki. 
§ 92. [Obowiązek informowania pracowników] 1. Pracodawca jest obowiązany informować 
pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w 
zakładzie pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników związanym z ich stosowaniem, a także o sposobach 
bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. 
2. Materiały o nieznanych właściwościach, do czasu ich zbadania, mogą być stosowane 
tylko w warunkach laboratoryjnych, do celów badawczych i doświadczalnych, przy 
zastosowaniu wzmożonych środków ostrożności.
§ 93. [Transport i składowanie] 1. Materiały niebezpieczne należy przechowywać w 
miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 
2. Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są 
stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być 
odpowiednie do właściwości tych materiałów.
3. W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych 
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należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chroniące 
pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów.
§ 94. [Wymagania dla zbiorników i naczyń] 1. Zbiorniki, naczynia i inne opakowania 
służące do przechowywania materiałów niebezpiecznych powinny być:
1) oznakowane w sposób określony w odrębnych przepisach,
2) wykonane z materiału nie powodującego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich 
zawartością i nie ulegającego uszkodzeniu w wyniku działania znajdującego się w nich 
materiału niebezpiecznego,
3) wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz odpowiednio do 
warunków ich stosowania,
4) odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem się z nich niebezpiecznej 
zawartości lub dostaniem się do ich wnętrza innych substancji, które w kontakcie z ich 
zawartością mogą stworzyć stan zagrożenia,
5) wypełnione w sposób zapewniający wolną przestrzeń odpowiednio do możliwości 
termicznego rozszerzania się cieczy w warunkach przechowywania, transportu i 
stosowania.
2. Opróżnione pojemniki po materiałach niebezpiecznych przeznaczone do 
wielokrotnego użycia powinny spełniać wymagania określone w ust. 1 pkt 1-4.
3. Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w pojemnikach i opakowaniach 
służących do środków spożywczych jest niedopuszczalne.
§ 95. [Przechowywanie materiałów ciekłych w zbiornikach stałych] 1. Przy 
przechowywaniu ciekłego materiału niebezpiecznego w stałych zbiornikach należy:
1) stosować odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem się 
zawartości zbiornika w razie jego uszkodzenia, jak np. wanny, rynny, koryta, zbiorniki 
rezerwowe,
2) zapewnić urządzenie do bezpiecznego pomiaru ilości cieczy zawartej w zbiorniku,
3) uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc, w których znajdują się zbiorniki.
2. Zbiorniki z ciekłymi materiałami niebezpiecznymi oraz cieczami gorącymi mogą 
być umieszczane nad stanowiskami pracy lub przejściami wyłącznie w przypadkach 
wymuszonych przez proces technologiczny. W takich przypadkach należy stosować 
urządzenia chroniące przed oblaniem pracowników znajdujących się pod tymi 
zbiornikami.
3. Nad pomieszczeniami, w których znajdują się stałe zbiorniki z gazami sprężonymi, 
skroplonymi lub rozpuszczonymi pod ciśnieniem nie mogą być organizowane stanowiska 
pracy.
§ 96. [Instrukcje składowania] 1. Pakowanie, składowanie, załadunek i transport 
materiałów niebezpiecznych z innymi materiałami stwarzającymi dodatkowe zagrożenie 
na skutek wzajemnego oddziaływania tych materiałów w przypadku uszkodzenia 
opakowania jest niedopuszczalne.
2. W magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, 
pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych; z treścią instrukcji 
należy zapoznać pracowników zatrudnionych przy tych pracach.
§ 97. [Wyposażenie magazynów] 1. Pomieszczenia przeznaczone do składowania lub 
stosowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym 
oraz pomieszczenia, w których istnieje niebezpieczeństwo wydzielania się substancji 
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sklasyfikowanych jako niebezpieczne, powinny być wyposażone w: 
1) urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach; 
2) odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące, apteczki oraz odpowiednie 
środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosownie do występujących zagrożeń. 
2. Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach wymienionych w ust. 1 powinni mieć 
zapewniony stały dostęp do środków łączności na wypadek awarii, wybuchu lub pożaru. 
3. Pracodawca jest obowiązany ustalić i podać do wiadomości pracowników warunki, 
jakie powinny być spełnione przed wejściem pracowników do pomieszczeń, o których 
mowa w ust. 1.
§ 98. [Wentylacja awaryjna] W pomieszczeniach, w których w wyniku awarii mogą 
wydzielać się substancje toksyczne lub bardzo toksyczne albo substancje stwarzające 
zagrożenie wybuchem, pracodawca zapewnia awaryjną wentylację wyciągową 
uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczeń - zapewniającą wymianę powietrza 
dostosowaną do przeznaczenia pomieszczeń zgodnie z odrębnymi przepisami i Polskimi 
Normami. 
§ 99. [Zasady składowania] 1. Sposób składowania i stosowania materiałów 
niebezpiecznych powinien zapewniać:
1) zachowanie temperatur, wilgotności i ochronę przed nasłonecznieniem stosownie do 
rodzaju materiałów niebezpiecznych i ich właściwości,
2) przestrzeganie ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania 
materiałów,
3) ograniczenie ilości jednocześnie składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej 
dla danego materiału i danego pomieszczenia,
4) przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania 
poszczególnych materiałów,
5) zachowanie dodatkowych wymagań specyficznych dla składowania materiałów i ich 
stosowania,
6) rozmieszczenie materiałów w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli składowania 
i składowanych materiałów.
2. Szczegółowe warunki składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych powinny 
być określone w instrukcjach ustalających co najmniej wymagania wymienione w ust. 1 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
§ 100. [Przeładunek] 1. Przeładunek materiałów niebezpiecznych powinien odbywać 
się w miejscu do tego przystosowanym, przy wykorzystaniu odpowiednich do tego 
celu urządzeń oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniących przed 
zagrożeniami i skutkami zagrożeń, szczególnie pochodzących od elektryczności 
statycznej oraz występujących przy przelewaniu cieczy.
2. W miejscu przeładunku materiałów niebezpiecznych nie mogą przebywać osoby nie 
zatrudnione przy tych pracach.
§ 101. [Eliminowanie zagrożeń rakotwórczych i zakaźnych] 1. Jeżeli procesy pracy 
powodują występowanie czynników rakotwórczych, biologicznych o działaniu zakaźnym 
i innych stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników - pracodawca 
powinien podjąć przedsięwzięcia w kierunku zastąpienia tych procesów innymi, w 
których czynniki te nie występują.
2. Jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, nie są technicznie możliwe, 
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pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) ograniczyć do minimum liczbę pracowników narażonych na czynniki, o których mowa 
w ust. 1,
2) ograniczyć do minimum występowanie tych czynników w środowisku pracy, 
3) zapewnić stosowanie środków ochrony zbiorowej, a gdy narażenie nie może być 
zlikwidowane w inny sposób - środków ochrony indywidualnej,
4) zapewnić stosowanie przez pracowników wymagań higieny, a w szczególności 
niedopuszczanie do spożywania posiłków, picia i palenia tytoniu w miejscach pracy,
5) określić w instrukcjach, o których mowa w § 41, odpowiednie zasady postępowania 
w razie powstania nieprzewidzianych sytuacji powodujących poważne zagrożenia dla 
pracowników,
6) zapewnić oznaczenie miejsc stwarzających ryzyko dla zdrowia pracowników związane 
z występowaniem czynników rakotwórczych, poprzez umieszczenie w miejscach 
narażenia pracowników na te czynniki odpowiednich napisów i znaków ostrzegawczych,
7) zapewnić pomieszczenia, instalacje i urządzenia przystosowane do regularnego i 
skutecznego czyszczenia.
3. Wykaz substancji, preparatów, czynników i procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym, sposób ich rejestrowania oraz szczegółowe warunki 
ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez te substancje, 
preparaty, czynniki lub procesy technologiczne są określone w odrębnych przepisach. 
§ 102. [Informowanie o zagrożeniach i ich usuwanie] 1. Pracodawca jest obowiązany 
poinformować pracowników o możliwości powstania nieprzewidzianych sytuacji, 
podczas których mogłyby wystąpić poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia, związane 
z występowaniem czynników, o których mowa w § 101 ust. 1.
2. W razie powstania zagrożeń, o których mowa w ust. 1, do czasu usunięcia tych 
zagrożeń należy:
1) dopuścić do pracy w warunkach zagrożeń jedynie pracowników niezbędnych do 
usunięcia awarii, zapewniając im odpowiednie do tych prac środki ochrony indywidualnej 
oraz ograniczając do minimum czas przebywania w tych warunkach,
2) pracownikom nie zatrudnionym przy pracach, o których mowa w pkt 1, zakazać 
wstępu do zagrożonych miejsc.
§ 103. [Natryski ratunkowe] 1. Jeżeli podczas procesów pracy występuje 
niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na 
pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są 
te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) 
do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu. 
2. Natryski, o których mowa w ust. 1, powinny, w razie potrzeby, umożliwiać ich 
natychmiastowe uruchomienie samoczynne lub w inny sposób - z uwzględnieniem 
ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Natryski i urządzenia powinny być 
zasilane wodą nie ogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki atmosferyczne. 
3. Przy wyjściu z pomieszczenia, w którym odbywa się praca przy użyciu materiałów 
zakaźnych lub toksycznych powinna znajdować się co najmniej jedna umywalka z 
doprowadzoną do niej ciepłą wodą - na każdych dwudziestu pracowników jednocześnie 
zatrudnionych, lecz nie mniej niż jedna umywalka przy mniejszej liczbie zatrudnionych.
§ 104. [Stosowanie innych przepisów] Szczegółowe warunki przechowywania, transportu 
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i stosowania materiałów niebezpiecznych określają odrębne przepisy.
E. Prace na wysokości
§ 105. [Definicja] 1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca 
wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi.
2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, 
na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 
lub ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości.
§ 106. [Balustrady] 1. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m 
nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą 
przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane 
balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 
1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem 
powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna 
być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
2. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 
balustrad, o których mowa w ust. 1, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne 
środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i 
warunków wykonywania pracy.
3. Wymagania określone w ust. 1 nie dotyczą ramp przeładunkowych.
§ 107. [Wychylanie się poza balustrady] Prace na wysokości powinny być organizowane 
i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz 
balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.
§ 108. [Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty] Przy pracach na: drabinach, klamrach, 
rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości 
do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika wychylania 
się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji 
ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie,
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 
niezbędnych materiałów,
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów 
konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o 
wielkości dopuszczalnego obciążenia.
§ 109. [Prace powyżej 2 m nad otaczający poziom] 1. Przy pracach wykonywanych na 
rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu 
zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



187

2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia,
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego 
w trybie określonym w odrębnych przepisach.
2. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
§ 110. [Słupy, maszty, kominy, wieże, konstrukcje bez stropów] 1. Przy pracach na: 
słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych 
bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na 
drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego 
lub podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na 
których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność,
wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie 
przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów 
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa 
z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki 
bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych. 
2. Wymagania określone w ust. 1 dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, 
pomostach, podestach i innych podwyższeniach, o których mowa w § 108, jeżeli rodzaj 
pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na 
którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z 
wysokości.
Dział V          
Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w 
napoje i środki higieny osobistej       
  
§ 111. [Obowiązek zapewnienia pomieszczeń i urządzeń] 1. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, 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.
2. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych określa załącznik nr 
3 do rozporządzenia.
§ 112. [Obowiązek zapewnienia wody zdatnej do picia i napojów] 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. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych 
w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.
§ 113. [Czerpanie wody zdatnej do picia] 1. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia 
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powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.
2. Zbiorniki, przewody i miejsca czerpania wody powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem lub zakażeniem. Czerpanie wody ze zbiorników powinno odbywać 
się wyłącznie z zaworów czerpalnych.
3. Miejsca czerpania wody nie nadającej się do picia powinny być oznakowane zgodnie 
z Polską Normą.
§ 114. (uchylony). 
§ 115. [Obowiązek dostarczenia środków higieny osobistej] 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.
Dział VI         
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 116. [Wyłączenia] Przepisy § 27 ust. 2 rozporządzenia oraz § 14 ust. 2 i 3, § 23 ust. 4, § 28 
i § 37 ust. 2 załącznika do rozporządzenia nie dotyczą zakładów pracy powstałych przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia, natomiast przepisy § 55 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
nie dotyczą maszyn, w które wyposażone zostały stanowiska pracy przed wejściem w 
życie rozporządzenia.
§ 117. [Derogacja] Traci moc:
1) rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu, Odbudowy, 
Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 6 listopada 1946 r. o ogólnych 
przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 344, z 1947 r. 
Nr 45, poz. 240 i z 1959 r. Nr 53, poz. 316),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie ogólnych 
warunków higieniczno-sanitarnych w nowo budowanych lub przebudowywanych 
zakładach przemysłowych (Dz. U. Nr 53, poz. 316, z 1963 r. Nr 18, poz. 97 i z 1976 r. Nr 
13, poz. 77).
§ 118. [Wejście w życie] 1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od 
dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy § 103 i § 114 ust. 1 rozporządzenia oraz § 3 ust. 1, § 34 ust. 2 i § 38 załącznika 
do rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszen

ZAŁĄCZNIK NR 3.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia
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Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, 
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. 
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, 
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 
676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.
§ 1. Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

§ 2. 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej „informacją”, 
zawiera stronę tytułową i część opisową.

2.Strona tytułowa zawiera:
1) nazwę i adres obiektu budowlanego;
imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację.
  3.Część opisowa zawiera: 
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów;
 2)wykaz istniejących obiektów budowlanych;
3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia;
5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych za  grożeń.
§ 3. 1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej „planem bioz”, zawiera:
1) stronę tytułową;
2) część opisową;
3) część rysunkową, sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy- Prawo budowlane.
2. Strona tytułowa zawiera:
1) nazwę i adres obiektu budowlanego;
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego ad  res;
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3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a 
w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę- również imię i nazwisko 
oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz.
3. Część opisowa zawiera w szczególności:
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów;
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podle  gających adaptacji lub 
rozbiórce;
wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia;
5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;
6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby;
7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
4. Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy- Prawo budowlane, zawiera 
dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności:
1) czytelną legendę;
2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;
3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru 
mediów, punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to 
uzasadnione rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego;
6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji 
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betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatów;
7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenia terenu;
8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
§ 4. W planie bioz nie zamieszcza się danych dotyczących obiektów lub części tych 
obiektów służących obronności lub bezpieczeństwu, które mogą ujawnić charakter, 
przeznaczenie i nazwę tych obiektów. Zakres wyłączenia określa inwestor zgodnie z 
przepisami o ochronie informacji niejawnych.
§ 5. Kierownik budowy, wprowadzając w części opisowej i w części rysunkowej planu 
bioz zmiany, zamieszcza adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.
§ 6. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej 
niż 3,0 m,
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 
5,0 m,
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych,
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory,
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczółki, filary i pylony,
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 
palach,
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
- 3,0 m- dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,
-  5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 
15 kV,
- 10,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej15kV,lecz nie 
przekraczającym30kV,
- 15,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 
110 kV,
l)  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1m,
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;
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2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej-10°C,
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest;
3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów;
4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,
c) budowa i remont:
-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
-sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego;
5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 
palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1 m;
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 
i w innych nie bezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi;
7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z 
linii napowietrznych
- roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;
8) robót budowlanych  wykonywanych  w  kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza
-roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych;
9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
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konstrukcyjnych obiektów;
10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lip  ca 2003 r.   
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256), 
które utraci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie 
ustawy- Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), tj. 
z dniem 11 lipca 2003 r.
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Preambuła (skreślona)
Dział pierwszy. Przepisy ogólne
Rozdział I. Przepisy wstępne
Art. 1. [Przedmiot regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i 
pracodawców.
Art. 2. [Pojęcie pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Art. 3. [Pojęcie pracodawcy] Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby 
nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one 
pracowników.
Art. 31. [Podmiot dokonujący czynności z zakresu prawa pracy] § 1. Za pracodawcę 
będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 
dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego 
osoba.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli 
nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.
Art. 4. (skreślono)
Art. 5. [Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania] Jeżeli stosunek pracy 
określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu 
stosuje się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.
Art. 6. [Zakres jurysdykcji krajowej] § 1. Stosunek pracy między obywatelem polskim a 
polskim przedstawicielstwem, misją lub inną placówką za granicą podlega przepisom 
kodeksu.
§ 2. Stosunek pracy między obywatelem polskim a przedstawicielstwem, misją albo 
inną placówką państwa obcego lub instytucji międzynarodowej, działającymi na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom kodeksu, jeżeli umowy, układy 
lub porozumienia międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Art. 7. (skreślono)
Art. 8. [Nadużycie prawa podmiotowego] Nie można czynić ze swego prawa użytku, 
który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub 
zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie 
jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 9. [Źródła prawa pracy] § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, 
rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów 
wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także 
postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień 
zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy.
§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz 
regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy 
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Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.
§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla 
pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych.
§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień 
zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, nie obowiązują.
Art. 91. [Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy] 
§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte 
porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, 
określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu 
pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca 
pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem 
takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników 
wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.
§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez 
okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu inspektorowi pracy.
§ 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127.
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy
Art. 10. [Prawo do pracy] § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, 
z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania 
zawodu.
§ 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.
§ 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia.
Art. 11. [Zasada swobody nawiązania stosunku pracy] Nawiązanie stosunku pracy oraz 
ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, 
wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika.
Art. 111. [Poszanowanie dóbr osobistych] Pracodawca jest obowiązany szanować 
godność i inne dobra osobiste pracownika.
Art. 112. [Zasada równości pracowników] Pracownicy mają równe prawa z tytułu 
jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności 
równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.
Art. 113. [Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu] Jakakolwiek dyskryminacja w 
zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu 
na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
Art. 12. (skreślono).
Art. 13. [Prawo do godziwego wynagrodzenia] Pracownik ma prawo do godziwego 
wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy 
oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.
Art. 14. [Prawo do wypoczynku] Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają 
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przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.
Art. 15. [Bezpieczeństwo i higiena pracy] Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Art. 16. [Potrzeby socjalno-bytowe] Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, 
zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.
Art. 17. [Podnoszenie kwalifikacji] Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Art. 18. [Zasada uprzywilejowania pracownika] § 1. Postanowienia umów o pracę oraz 
innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej 
korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy.
§ 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika 
niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy 
prawa pracy.
§ 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek 
pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast 
takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku 
takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami 
nie mającymi charakteru dyskryminacyjnego.
Art. 181. [Prawo koalicji] § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony 
swoich praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych 
organizacji.
§ 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, określa ustawa 
o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne przepisy 
prawa.
Art. 182. [Partycypacja pracownicza] Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem 
pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Art. 183. [Warunki korzystania z uprawnień] Pracodawcy oraz organy administracji są 
obowiązani tworzyć warunki umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w 
przepisach, o których mowa w art. 181 i 182.
Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu
Art. 183a. [Zasada nie dyskryminowania w zatrudnieniu] § 1. Pracownicy powinni 
być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas 
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek 
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.
§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku 
przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej 
sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.
§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego 
postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują 
dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej 
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liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka 
przyczyn określonych w § 1, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi 
obiektywnymi powodami.
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu,
2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub 
upokorzenie pracownika (molestowanie).
§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie 
o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub 
skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na 
zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy 
(molestowanie seksualne).
Art. 183b. [Naruszenie zasady równego traktowania] § 1. Za naruszenie zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2–4, uważa się różnicowanie przez 
pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, 
którego skutkiem jest w szczególności: 
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 
zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń 
związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe
–chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegające na:
1) nie zatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 
1, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub 
wymagania zawodowe stawiane pracownikom,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu 
pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami nie dotyczącymi pracowników,
3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na 
ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,
4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i 
awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 
z uwzględnieniem kryterium stażu pracy.
§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania 
podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub 
znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 
183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w 
zakresie określonym w tym przepisie.
§ 4. Różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie stanowi 
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli w związku z rodzajem 
i charakterem działalności prowadzonej w ramach kościołów i innych związków 
wyznaniowych, a także organizacji, których cel działania pozostaje w bezpośrednim 
związku z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



200

uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.
Art. 183c. [Równe traktowanie w zakresie wynagradzania] § 1. Pracownicy mają prawo 
do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, 
bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, 
przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od 
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami 
przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a 
także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
Art. 183d. [Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu] Osoba, 
wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma 
prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 183e. [Ochrona pracownika korzystającego z zasady równego traktowania w 
zatrudnieniu] Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu 
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny 
uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie 
bez wypowiedzenia.
Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Art. 184. [Państwowa Inspekcja Pracy; Państwowa Inspekcja Sanitarna] § 1. Nadzór i 
kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.
§ 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków 
środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
§ 3. Organizację i zakres działania inspekcji, o których mowa w § 1 i 2, określają odrębne 
przepisy.
Art. 185. [Społeczna inspekcja pracy] § 1. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna 
inspekcja pracy.
§ 2. Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej 
współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi państwowymi organami nadzoru i 
kontroli określają odrębne przepisy.
Rozdział III. (skreślono)
Art. 19–21 (skreślono).
Dział drugi. Stosunek pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Art. 22. [Stosunek pracy] § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje 
się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca 
– do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie 
stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy 
zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
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§ 2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych 
w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.
§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody 
przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności 
prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się 
dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może 
stosunek pracy rozwiązać.
Art. 221. [Udostępnienie pracodawcy danych osobowych] § 1. Pracodawca ma prawo 
żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych 
osobowych, o których mowa w § 1, także: 
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia 
dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie 
przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne 
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia 
osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych 
osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, 
jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nie uregulowanym w § 1–4 do danych osobowych, o których mowa w 
tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
Art. 23. (skreślono).
Art. 231. [Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę] § 1. W razie przejścia zakładu 
pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w 
dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.
§ 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części 
zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają 
solidarnie.
§ 3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje 
związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników 
o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, 
jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, 
a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, 
w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji 
powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia 
zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
§ 4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 
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pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, 
rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla 
pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy 
przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
§ 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany 
zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas 
pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, 
do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia 
proponowanych warunków. W razie nie uzgodnienia nowych warunków pracy i płacy 
dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi 
wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie 
przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie 
oświadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
§ 6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić 
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.
Art. 231a. [Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia] 
§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem 
zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, może być zawarte 
porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników 
niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas 
ustalone w porozumieniu.
§ 2. Przepisy art. 91 § 1–4 stosuje się odpowiednio.
Art. 232. [Współdziałanie z zakładową organizacją związkową] Jeżeli przepisy prawa 
pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w 
indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać 
w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z 
tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw 
pracownika nie zrzeszonego w związku – zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.
Art. 24. (skreślono).
Rozdział II. Umowa o pracę
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
Art. 25. [Rodzaje umów] § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas 
określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa 
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w 
tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, 
obejmujący czas tej nieobecności.
§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na 
okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.
Art. 251. [Zawarcie trzeciej umowy na czas określony] § 1. Zawarcie kolejnej umowy o 
pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o 
pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę 
na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem 
poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.
§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony 
dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, 
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od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w 
rozumieniu § 1.
§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: 
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań 
realizowanych cyklicznie.
UWAGA! Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 15 ustawy z 14.11.2003 r. – przepisy 
art. 251 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do umów 
o pracę zawartych lub zmienionych w sposób określony w tych przepisach od dnia 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Art. 26. [Termin nawiązania stosunku pracy] Stosunek pracy nawiązuje się w terminie 
określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono 
– w dniu zawarcia umowy.
Art. 27–28. (skreślono).
Art. 29. [Forma i treść umowy; obowiązkowa informacja o porządku pracy] § 1. Umowa 
o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i 
płacy, w szczególności: 
1) rodzaj pracy,
2) miejsce wykonywania pracy,
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników 
wynagrodzenia,
4) wymiar czasu pracy,
5) termin rozpoczęcia pracy.
§ 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta 
z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju 
umowy oraz jej warunków.
§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości 
okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia 
regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty 
wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i 
obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
§ 4. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.
§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej 
podstawie niż umowa o pracę.
Art. 291. [Delegowanie do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem UE] 
§ 1. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa 
niebędącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie 
od warunków określonych w art. 29 § 1, powinna określać: 
1) czas wykonywania pracy za granicą,
2) walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie 
wykonywania pracy za granicą.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany poinformować na piśmie pracownika, o którym mowa 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



204

w § 1, o świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania do pracy za granicą, 
obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania.
Art. 292. [Zakaz dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy] § 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o pracę przewidującej zatrudnienie 
w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków 
pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką 
samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak 
proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do 
wymiaru czasu pracy pracownika.
§ 2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika 
dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Art. 30. [Rozwiązanie umowy] § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron,
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie 
umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia 
(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4) z upływem czasu, na który była zawarta,
5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego 
upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.
§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich 
wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.
§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie 
określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana 
przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu 
bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi 
prawie odwołania do sądu pracy.
Art. 31. (skreślono).

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Art. 32. [Wypowiedzenie umowy] § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem 
umowę o pracę zawartą na:
1) okres próbny,
2) (skreślony),
3) czas nie określony.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.
Art. 33. [Wypowiedzenie umowy na czas określony] Przy zawieraniu umowy o pracę 
na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność 
wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Art. 331. [Wypowiedzenie umowy na czas zastępstwa] Okres wypowiedzenia umowy 
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o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 
zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.
Art. 34. [Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny] Okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Art. 35. (skreślono).
Art. 36. [Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony] § 1. Okres wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia 
u danego pracodawcy i wynosi:
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
§ 11. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracownikowi okres 
zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na 
zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych 
przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych 
przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.
§ 2–4 (skreślono).
§ 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością 
materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w 
przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w 
przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2–3 miesiące.
§ 6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić 
wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania 
umowy o pracę.
Art. 361. [Skrócenie okresu wypowiedzenia przy upadłości lub likwidacji] § 1. Jeżeli 
wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje 
z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn 
niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania 
umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 
miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.
§ 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu 
w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.
Art. 37. [Zwolnienie na poszukiwanie pracy] § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego 
wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi 
przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego 
skrócenia na podstawie art. 361 § 1.
Art. 38. [Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową] § 1. O 
zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony 
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pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację 
związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.
§ 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby 
nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie 
pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.
§ 3–4 (skreślono).
§ 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia 
przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie 
wypowiedzenia.
Art. 39. [Ochrona przedemerytalna] Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy 
o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 
emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z 
osiągnięciem tego wieku.
Art. 40. [Wyłączenie ochrony przedemerytalnej] Przepisu art. 39 nie stosuje się w razie 
uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Art. 41. [Ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy] Pracodawca nie 
może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej 
usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres 
uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Art. 411. [Upadłość lub likwidacja pracodawcy] § 1. W razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów 
szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub 
rozwiązaniem umowy o pracę.
§ 2. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na 
czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą 
ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 3. (skreślono).
Art. 42. [Wypowiedzenie zmieniające] § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę 
stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i 
płacy.
§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli 
pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.
§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub 
płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. 
Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia 
o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te 
warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać 
pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca 
okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych 
warunków.
§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane 
w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami 
pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 
3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i 
odpowiada kwalifikacjom pracownika.
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Art. 43. [Wypowiedzenie zmieniające w okresie przedemerytalnym] Pracodawca może 
wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli 
wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:
1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników 
zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej 
pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej 
wykonywania.
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z 
prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
Art. 44. [Odwołanie od wypowiedzenia] Pracownik może wnieść odwołanie od 
wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym.
Art. 45. [Bezskuteczność wypowiedzenia; przywrócenie do pracy] § 1. W razie ustalenia, 
że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione 
lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania 
pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już 
rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o 
odszkodowaniu.
§ 2. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za 
bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania 
jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.
§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 39 i 177, oraz 
w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem 
lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika 
przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 411; w takim 
przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.
Art. 46. (skreślono).
Art. 47. [Wynagrodzenie po przywróceniu do pracy] Pracownikowi, który podjął pracę 
w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania 
bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 
miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, 
o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, 
wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także 
przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym 
dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o 
pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.
Art. 471. [Granice wysokości odszkodowania] Odszkodowanie, o którym mowa w art. 
45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie 
niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
Art. 48. [Odmowa ponownego zatrudnienia] § 1. Pracodawca może odmówić ponownego 
zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on 
gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie terminu nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od pracownika.
§ 2. Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego 
pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać 
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umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie 
umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem 
umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
Art. 49. [Niedozwolone skrócenie okresu wypowiedzenia] W razie zastosowania okresu 
wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem 
okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania 
umowy.
Art. 50. [Odszkodowanie z tytułu naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów 
terminowych] § 1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny 
nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi 
przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości 
wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.
§ 2. (skreślono).
§ 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas 
wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych 
umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
§ 4. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 
czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
§ 5. Przepisy § 3 nie mają zastosowania w razie wypowiedzenia umowy o pracę 
pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, albo pracownikowi – ojcu 
wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. W tym 
przypadku stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 w związku z art. 177.
Art. 51. [Wliczanie do stażu pracy] § 1. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku 
przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez 
pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie 
przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za 
sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia.
§ 2. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu 
zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadający okresowi, za który przyznano 
odszkodowanie.

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Art. 52. [Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika] § 1. Pracodawca 
może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które 
uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo 
jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy 
na zajmowanym stanowisku.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może 
nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o 
okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu 
opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia 
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o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności 
rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni.
§ 4. (skreślono).
Art. 53. [Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika] § 1. Pracodawca 
może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej 
niż 6 miesięcy,
b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz 
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik 
był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do 
pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż 
wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie 
nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w 
okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze 
względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i 
zasiłku.
§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się 
pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
§ 4. Przepisy art. 36 § 11 i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który 
w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn 
wymienionych w § 1 i 2, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych 
przyczyn.
Art. 54. (skreślono).
Art. 55. [Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika] § 1. Pracownik 
może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie 
lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a 
pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej 
pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, 
gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec 
pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na 
czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za 
okres 2 tygodni.
§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia 
powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. 
Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą 
skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za 
wypowiedzeniem.
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Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez 
pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Art. 56. [Roszczenia pracownika] § 1. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o 
pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w 
tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach 
albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.
§ 2. Przepisy art. 45 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 57. [Wynagrodzenie po przywróceniu] § 1. Pracownikowi, który podjął pracę w 
wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez 
pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.
§ 2. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z 
pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za 
cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę 
o pracę z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy 
przepisu szczególnego.
§ 3. (skreślono).
§ 4. Przepisy art. 48 i 51 § 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 58. [Odszkodowanie zamiast przywrócenia] Odszkodowanie, o którym mowa w art. 
56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano 
umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, 
odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa 
miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.
Art. 59. [Odszkodowanie w przypadku umowy terminowej] W razie rozwiązania przez 
pracodawcę umowy o pracę, zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej 
pracy, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, 
pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął już termin, do 
którego umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane 
ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu. Odszkodowanie 
przysługuje w wysokości określonej w art. 58.
Art. 60. [Rozwiązanie umowy w okresie wypowiedzenia] Jeżeli pracodawca rozwiązał 
umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu 
umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. 
Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu 
wypowiedzenia.
Art. 61. [Odesłanie] Do pracownika, któremu przyznano odszkodowanie na podstawie 
przepisów niniejszego oddziału, stosuje się odpowiednio przepis art. 51 § 2.
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez 
pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Art. 611. [Roszczenie pracodawcy o odszkodowanie] W razie nieuzasadnionego 
rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 
§ 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka 
sąd pracy.
Art. 612. [Wysokość odszkodowania] § 1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, 
przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w 
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przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania 
określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
§ 2. W razie orzeczenia przez sąd pracy o odszkodowaniu, przepisu art. 55 § 3 nie stosuje 
się.
Art. 62. (skreślono).
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę
Art. 63. [Wygaśnięcie umowy] Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w 
kodeksie oraz w przepisach szczególnych.
Art. 631. [Śmierć pracownika] § 1. Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.
§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych 
częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania 
renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.
Art. 632. [Śmierć pracodawcy] § 1. Z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z 
pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3.
§ 2. Pracownikowi, którego umowa o pracę wygasła z przyczyn określonych w § 1, 
przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w 
przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej 
pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego 
pracodawcę na zasadach określonych w art. 231.
Art. 64–65. (skreślono).
Art. 66. [Tymczasowe aresztowanie] § 1. Umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy 
nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że 
pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika.
§ 2. Pracodawca, pomimo wygaśnięcia umowy o pracę z powodu tymczasowego 
aresztowania, jest obowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli postępowanie 
karne zostało umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik zgłosił swój 
powrót do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Przepisy art. 48 
stosuje się odpowiednio.
§ 3. Przepisów § 2 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie karne umorzono 
z powodu przedawnienia albo amnestii, a także w razie warunkowego umorzenia 
postępowania.
Art. 67. [Odwołanie do sądu pracy] W razie naruszenia przez pracodawcę przepisów 
niniejszego oddziału, pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy. W 
zakresie roszczeń stosuje się odpowiednio przepisy oddziału 6 niniejszego rozdziału.
UWAGA! Rozdział II a wszedł w życie z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii 
Europejskiej.
Rozdział IIa Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej
Art. 671. [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia] § 1. Przepisy 
niniejszego rozdziału stosuje się w przypadku wykonywania pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy na określony czas 
przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.
§ 2. Pracodawca, o którym mowa w § 1, kierujący pracownika do pracy na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej: 
1) w związku z realizacją umowy zawartej przez tego pracodawcę z podmiotem 
zagranicznym,
2) w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy,
3) jako agencja pracy tymczasowej – zapewnia pracownikowi, w zakresie określonym w 
art. 672, warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu 
pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników.
Art. 672. [Minimalne warunki zatrudnienia] § 1. Warunki zatrudnienia dotyczą: 
1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
2) wymiaru urlopu wypoczynkowego,
3) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,
4) wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
5) bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
7) zatrudniania młodocianych,
8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
§ 2. Do pracowników, o których mowa w art. 671, wykonujących wstępne prace 
montażowe lub instalacyjne poza budownictwem przez okres nie dłuższy niż 8 dni, 
przepisu § 1 pkt 2–4 nie stosuje się.
Art. 673. [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia] Przepisy 
art. 671 i 672 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę 
mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej.
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz 
spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania
Art. 68. [Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania] § 1. Stosunek pracy 
nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych 
przepisach.
§ 11. Stosunek pracy, o którym mowa w § 1, nawiązuje się na czas nie określony, a jeżeli 
na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, 
stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem.
§ 2. (skreślono).
Art. 681. [Konkurs na stanowisko] Powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby 
przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko 
wyłącznie w wyniku konkursu.
Art. 682. [Termin nawiązania stosunku pracy; forma] § 1. Stosunek pracy na podstawie 
powołania nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie 
został określony – w dniu doręczenia powołania, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej.
§ 2. Powołanie powinno być dokonane na piśmie.
Art. 683. [Rozwiązanie poprzedniego stosunku pracy] Jeżeli pracownik powołany na 
stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i 
obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek 
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za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie 
pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę 
przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
Art. 69. [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umów bezterminowych] 
Jeżeli przepisy niniejszego oddziału nie stanowią inaczej, do stosunku pracy na podstawie 
powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nie określony, z 
wyłączeniem przepisów regulujących:
1) tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę,
2) rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania:
a) o bezskuteczności wypowiedzeń,
b) (uchylono),
c) o przywracaniu do pracy.
Art. 70. [Swoboda odwołania] § 1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania 
może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze 
stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na 
podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony.
§ 11. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.
§ 12. Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na 
zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej.
§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie 
wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej 
przed odwołaniem.
§ 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, 
jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53.
Art. 71. [Rodzaj pracy odwołanego w okresie wypowiedzenia] Na wniosek lub za 
zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej 
pracy, odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, a po upływie okresu 
wypowiedzenia zatrudnić na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy.
Art. 72. [Odwołanie w okresie ochrony] § 1. Jeżeli odwołanie nastąpiło w okresie 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po 
upływie tego okresu. Jeżeli jednak usprawiedliwiona nieobecność trwa dłużej niż 
okres przewidziany w art. 53 § 1 i 2, organ, który pracownika powołał, może rozwiązać 
stosunek pracy bez wypowiedzenia.
§ 2. W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży, organ odwołujący jest obowiązany 
zapewnić jej inną pracę, odpowiednią ze względu na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym 
przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w 
wysokości przysługującej przed odwołaniem. Jeżeli jednak pracownica nie wyrazi zgody 
na podjęcie innej pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego 
okresowi wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia zaproponowania na 
piśmie innej pracy.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razie odwołania pracownika, któremu 
brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.
§ 4. W razie naruszenia przepisów § 1–3, pracownikowi przysługuje prawo odwołania 
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do sądu pracy.
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru
Art. 73. [Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy] § 1. Nawiązanie stosunku pracy 
następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy 
w charakterze pracownika.
§ 2. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu.
Art. 74. [Powrót do poprzedniego pracodawcy] Pracownik pozostający w związku 
z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, 
który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem 
wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeżeli zgłosi swój powrót w ciągu 7 dni 
od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje 
wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.
Art. 75. [Odprawa] Pracownikowi, który nie pozostawał w związku z wyborem na urlopie 
bezpłatnym, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Oddział 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania
Art. 76. [Nawiązanie stosunku pracy] Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie 
mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
Art. 77. [Nawiązanie stosunku pracy] § 1. Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej 
członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
§ 2. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa – 
Prawo spółdzielcze, a w zakresie nie uregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
 
Art. 771. [Układy zbiorowe pracy] Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z 
przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 772–775.
Art. 772. [Regulamin wynagradzania] § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 
20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponad 
zakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w 
§ 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.
§ 2. W regulaminie wynagradzania, o którym mowa w § 1, pracodawca może ustalić 
także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.
§ 3. Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym 
układem zbiorowym pracy lub ponad zakładowym układem zbiorowym pracy 
ustalającym warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, 
indywidualnych warunków umów o pracę.
§ 4. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa 
zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.
§ 5. Do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy art. 239 § 3, art. 
24112 § 2, art. 24113 oraz art. 24126 § 2.
§ 6. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia 
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podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Art. 773. [Regulamin wynagradzania w sferze budżetowej] § 1. Warunki wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci 
układem zbiorowym pracy, określi, w drodze rozporządzenia – w zakresie niezastrzeżonym 
w innych ustawach do właściwości innych organów – minister właściwy do spraw pracy 
na wniosek właściwego ministra.
§ 2. Z dniem wejścia w życie układu zbiorowego pracy do pracowników państwowych 
jednostek sfery budżetowej objętych tym układem nie mają zastosowania przepisy 
rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Rozporządzenie, o którym mowa w § 1, powinno w szczególności określać warunki 
ustalania i wypłacania: 
1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników,
2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza 
szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami 
zawodowymi pracowników, z tym że wysokość składnika wynagrodzenia, którego 
przyznanie uwarunkowane będzie długością przepracowanego okresu, o ile taki składnik 
zostanie określony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego,
3) innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od 
okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności może to dotyczyć nagrody 
jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi, którego 
stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub 
emeryturę.
Art. 774. (skreślono).
Art. 775. [Podróż służbowa] § 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy 
zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub 
poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z 
podróżą służbową.
§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej 
na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności 
określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku 
podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg 
w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i 
innych wydatków.
§ 3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi 
zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w układzie 
zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli 
pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu wynagradzania.
§ 4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy 
o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza 
granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju określona dla pracownika, o którym mowa w § 2.
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§ 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa 
o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w § 3, pracownikowi przysługują 
należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o 
których mowa w § 2.
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę
Art. 78. [Kryteria ustalania wysokości] § 1. Wynagrodzenie za pracę powinno być 
tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i 
kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość 
świadczonej pracy.
§ 2. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, w trybie przewidzianym w art. 
771–773, wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za 
pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) 
składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania 
określonej pracy.
Art. 79. (skreślono).
Art. 80. [Wynagrodzenie za pracę wykonaną] Wynagrodzenie przysługuje za pracę 
wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 
tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
Art. 81. [Gotowość do pracy; przestój] § 1. Pracownikowi za czas niewykonywania 
pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących 
pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, 
określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie 
został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. 
W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje pracownikowi za czas 
niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, 
wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią 
pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie 
niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy 
pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.
§ 4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi 
przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych 
warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią. W razie powierzenia pracownikowi 
na czas takiego przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane 
za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad 
określonych w § 3.
Art. 82. [Wadliwe wykonanie pracy] § 1. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika 
produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej 
pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie 
ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
§ 2. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje 
mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy 
przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.
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Art. 83. [Normy pracy] § 1. Normy pracy, stanowiące miernik nakładu pracy, jej 
wydajności i jakości, mogą być stosowane, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.
§ 2. Normy pracy są ustalane z uwzględnieniem osiągniętego poziomu techniki i 
organizacji pracy. Normy pracy mogą być zmieniane w miarę wdrażania technicznych i 
organizacyjnych usprawnień zapewniających wzrost wydajności pracy.
§ 3. Przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany, jeżeli jest ono 
wynikiem zwiększonego osobistego wkładu pracy pracownika lub jego sprawności 
zawodowej.
§ 4. O zmianie normy pracy pracownicy powinni być zawiadomieni co najmniej na 2 
tygodnie przed wprowadzeniem nowej normy.
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę
Art. 84. [Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia] Pracownik nie może zrzec się 
prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
Art. 85. [Termin wypłaty wynagrodzenia] § 1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje 
się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
§ 2. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie 
po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni 
następnego miesiąca kalendarzowego.
§ 3. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, 
wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
§ 4. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 
jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.
§ 5. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu 
dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.
Art. 86. [Forma i sposób wypłaty wynagrodzenia] § 1. Pracodawca jest obowiązany 
wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy 
lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie 
wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do 
rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi 
na to zgodę na piśmie.
Art. 87. [Potrącenia z wynagrodzenia] § 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu 
składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 
alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych 
niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.
§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.
§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych 
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wynagrodzenia,
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości 
połowy wynagrodzenia.
§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy 
wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych 
wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach 
określonych w art. 108.
§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne 
oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce 
bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej 
wysokości.
§ 6. (uchylono).
§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w 
poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie 
zachowuje prawa do wynagrodzenia.
§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są 
wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od 
łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.
Art. 871. [Kwoty wolne od potrąceń] § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia 
za pracę w wysokości: 
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, 
przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po 
odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych 
na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych 
udzielonych pracownikowi,
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych 
przewidzianych w art. 108.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty 
określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Art. 88. [Potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych] § 1. Przy zachowaniu 
zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych 
pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem 
przypadków gdy: 
1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna 
suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności 
alimentacyjnych, 
2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. 
§ 2. Potrąceń, o których mowa w § 1, pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na 
podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.
Art. 89. (skreślono).
Art. 90. [Odesłanie] W sprawach nie unormowanych w art. 87 i 88 stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i przepisy o egzekucji administracyjnej 
świadczeń pieniężnych.
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Art. 91. [Potrącenia za zgodą pracownika] 
§ 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia 
pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. 
§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za 
pracę w wysokości: 
1) określonej w art. 87 1 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, 
2) 80% kwoty określonej w art. 87 1 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż 
określone w pkt 1. 
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Art. 92. [Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy] § 1.Za czas niezdolności 
pracownika do pracy wskutek: 
1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej 
łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje 
prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy 
przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,  
2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - 
w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,  
3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na 
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, 
tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 
100% wynagrodzenia. 
§ 11. (uchylono).
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień 
niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
§ 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1:
1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego,
2) nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku 
chorobowego.
§ 4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 1, trwającej łącznie dłużej niż 
33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna
Art. 921. [Przesłanki nabycia; wysokość] § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki 
uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek 
pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa 
pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna
Art. 93. [Przesłanki nabycia; wysokość; osoby uprawnione] § 1. W razie śmierci pracownika 
w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku 
z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy 
odprawa pośmiertna.
§ 2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona od okresu zatrudnienia 
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pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 
lat.
§ 3. Przepis art. 36 § 11 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:
1) małżonkowi,
2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej 
w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 5. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich 
uprawnionych członków rodziny.
§ 6. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony 
do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej 
kwoty określonej w § 2.
§ 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, 
jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez 
instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca 
zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca 
jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.
Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy
Art. 94. [Obowiązki pracodawcy] Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 
sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi 
uprawnieniami,
2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak 
również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, 
wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, 
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a 
także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub 
w niepełnym wymiarze czasu pracy,
3) (skreślony).
4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne 
szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do 
należytego wykonywania pracy,
8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
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9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich 
pracy,
9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta 
osobowe pracowników,
10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Art. 941. [Obowiązek udostępnienia przepisów] Pracodawca udostępnia pracownikom 
tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej 
informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom 
dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Art. 942. [Obowiązek informowania o możliwości zmiany wymiaru etatu] Pracodawca 
jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy 
o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a 
pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.
Art. 943. [Mobbing] § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane 
przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 
zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go 
lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić 
od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na 
piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.
Art. 95–96. (skreślono).
Art. 97. [Świadectwo pracy] § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku 
pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo 
pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia 
się pracownika z pracodawcą.
§ 11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z 
którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany 
wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie.
§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju 
wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności 
wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień 
pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie 
pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy 
podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych 
kwalifikacjach.
§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z 
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wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia 
wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie 
sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do 
sądu pracy.
§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w 
tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy 
informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym 
przez pracodawcę.
§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową 
treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.
Art. 98. (skreślono).
Art. 99. [Roszczenie pracownika o odszkodowanie] § 1. Pracownikowi przysługuje 
roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w 
terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 
czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.
§ 3. (skreślono).
§ 4. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa 
pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.
Rozdział II. Obowiązki pracownika
Art. 100. [Obowiązki pracownika] § 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.
Art. 101. (skreślono).
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji
Art. 1011. [Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy] § 1. W zakresie określonym 
w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec 
pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na 
rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).
§ 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu 
konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej 
szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.
Art. 1012. [Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy] § 1. Przepis art. 1011 § 1 stosuje 
się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają 
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umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także 
okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego 
pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.
§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem 
terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania 
przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku 
wypłaty odszkodowania.
§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia 
otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres 
odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być 
wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.
Art. 1013. [Forma umowy] Umowy, o których mowa w art. 1011 § 1 i w art. 1012 § 1, 
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
Art. 1014. [Stosunek do przepisów odrębnych] Przepisy rozdziału nie naruszają zakazu 
konkurencji przewidzianego w odrębnych przepisach.
 
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników
 
Art. 102. [Określenie wymaganych kwalifikacji zawodowych] Kwalifikacje zawodowe 
pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym 
stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 771–
773, w zakresie nie uregulowanym w przepisach szczególnych.
Art. 103. [Podnoszenie kwalifikacji zawodowych] W zakresie i na warunkach ustalonych, 
w drodze rozporządzenia, przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej pracodawca ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Rozdział IV. Regulamin pracy
Art. 104. [Regulamin pracy; obowiązek wprowadzenia] § 1. Regulamin pracy ustala 
organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników.
§ 2. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 
obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia 
mniej niż 20 pracowników.
Art. 1041. [Treść regulaminu pracy] § 1. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać 
w szczególności:
1) organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po 
jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i 
obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
2) systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
3) (skreślony),
4) porę nocną,
5) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w 
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celu odbywania przygotowania zawodowego,
7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym 
celu niż przygotowanie zawodowe,
8) obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 
w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną pracą,
9) przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i 
obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
§ 2. Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 
108 z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.
Art. 1042. [Uzgadnianie treści regulaminu] § 1. Regulamin pracy ustala pracodawca w 
uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
§ 2. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową 
w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie 
działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.
Art. 1043. [Wejście w życie regulaminu] § 1. Regulamin pracy wchodzi w życie po 
upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed 
rozpoczęciem przez niego pracy.
Art. 1044. (uchylono).
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia
Art. 105. [Przesłanki i tryb przyznawania] Pracownikom, którzy przez wzorowe 
wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej 
wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, 
mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu 
nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
Art. 106. (skreślono).
Art. 107. (uchylono).
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Art. 108. [Katalog kar porządkowych] § 1 Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej 
organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może 
stosować: 
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub 
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się 
do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca 
może również stosować karę pieniężną.
§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, 
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia 
przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w 
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art. 87 § 1 pkt 1–3.
§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
Art. 109. [Przedawnienie; obowiązek wysłuchania pracownika] § 1. Kara nie może być 
zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku 
pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
§ 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
§ 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, 
bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 
ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.
Art. 110. [Zawiadomienie pracownika o zastosowanej karze] O zastosowanej 
karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia 
obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia 
oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis 
zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
Art. 111. [Kryteria karania] Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności 
rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego 
dotychczasowy stosunek do pracy.
Art. 112. [Sprzeciw ukaranego] § 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem 
przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu 
wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po 
rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. 
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z 
uwzględnieniem sprzeciwu.
§ 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o 
odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec 
niego kary.
§ 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub 
uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi 
równowartość kwoty tej kary.
Art. 113. [Zatarcie kary] § 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu 
usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji 
związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu 
przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
Art. 1131. (skreślono).
Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Art. 114. [Bezprawność; wina] Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, 
ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego 
rozdziału.
Art. 115. [Szkoda; związek przyczynowy] Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę 
w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne 
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następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.
Art. 116. [Ciężar dowodu] Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności 
uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.
Art. 117. [Wyłączenie odpowiedzialności] § 1. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności 
za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej 
powstania albo zwiększenia.
§ 2. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w 
szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach 
dopuszczalnego ryzyka.
§ 3. (skreślono)
Art. 118. [Wspólne wyrządzenie szkody] W razie wyrządzenia szkody przez kilku 
pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do 
przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i 
przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni 
w częściach równych.
Art. 119. [Wysokość odszkodowania] Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej 
szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
Art. 120. [Szkoda osoby trzeciej] § 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy 
wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, 
zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.
§ 2. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik 
ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału.
Art. 121. [Ugoda; sądowe obniżenie odszkodowania] § 1. Jeżeli naprawienie szkody 
następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość 
odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków 
pracowniczych.
§ 2. Przy uwzględnieniu okoliczności wymienionych w § 1 wysokość odszkodowania może 
być także obniżona przez sąd pracy; dotyczy to również przypadku, gdy naprawienie 
szkody następuje na podstawie ugody sądowej.
Art. 1211. [Przymusowe wykonanie ugody] § 1. W razie niewykonania ugody przez 
pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy.
§ 2. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że jest ona 
sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
Art. 122. [Naprawienie szkody wyrządzonej umyślnie] Jeżeli pracownik umyślnie 
wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
Art. 123. (skreślono).
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
Art. 124. [Mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się] § 1. 
Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze,
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odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.
§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż 
wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli 
wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności 
wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie 
powierzonego mienia.
Art. 125. [Umowa o współodpowiedzialności materialnej] § 1. Na zasadach określonych 
w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie 
powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia 
mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez 
pracowników z pracodawcą.
§ 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w 
częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub 
w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za 
stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.
Art. 126. [Upoważnienie] § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres 
i szczegółowe zasady stosowania przepisów art. 125 oraz tryb łącznego powierzania 
mienia.
§ 2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić warunki odpowiedzialności 
za szkodę w mieniu, o którym mowa w art. 124 § 2 i w art. 125:
1) w ograniczonej wysokości, ustalonej tym rozporządzeniem,
2) na zasadach przewidzianych w art. 114–116 i 118.
Art. 127. [Odesłanie] Do odpowiedzialności określonej w art. 124–126 stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 117, 121, 1211 i 122.
Dział szósty Czas pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Art. 128. [Definicje] § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w 
dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do 
wykonywania pracy.
§ 2. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 
1) pracy zmianowej – należy przez to rozumieć wykonywanie pracy według ustalonego 
rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez 
poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni,
2) pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy – należy przez 
to rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców 
lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem 
pracy oraz głównych księgowych.
§ 3. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika: 
1) przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której 
pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od 
pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Art. 129. [Maksymalny wymiar] § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 
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przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2 oraz art. 135–138, 
143 i 144.
§ 2. W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób może 
być wprowadzony okres rozliczeniowy nie przekraczający 6 miesięcy, a jeżeli jest to 
dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi 
mającymi wpływ na przebieg procesu pracy – okres rozliczeniowy nieprzekraczający 
12 miesięcy. Nie jest jednak dopuszczalne stosowanie przedłużonego okresu 
rozliczeniowego w systemach czasu pracy, o których mowa w art. 135–138.
Art. 130. [Ustalenie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy] § 1. Obowiązujący 
pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z 
art. 129 § 1, oblicza się: 
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a 
następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca 
okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż 
niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym 
siedem dni od poniedziałku do niedzieli, wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, 
obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt.
§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 
129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z 
przyjętym rozkładem czasu pracy.
Art. 131. [Maksymalny limit łączonego tygodniowego czas pracy] § 1. Tygodniowy czas 
pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w 
przyjętym okresie rozliczeniowym.
§ 2. Ograniczenie przewidziane w § 1 nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu 
pracodawcy zakładem pracy.
Rozdział III. Okresy odpoczynku
Art. 132. [Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy] § 1. Pracownikowi przysługuje 
w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z 
zastrzeżeniem § 3 oraz art. 136 § 2 i art. 137.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy: 
1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
§ 3. W przypadkach określonych w § 2 pracownikowi przysługuje, w okresie 
rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.
Art. 133. [Minimalny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy] § 1. Pracownikowi 
przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku 
dobowego.
§ 2. W przypadkach określonych w art. 132 § 2 oraz w przypadku zmiany pory 
wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, 
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zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek 
może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny.
§ 3. Odpoczynek, o którym mowa w § 1 i 2, powinien przypadać w niedzielę. Niedziela 
obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego 
pracodawcy została ustalona inna godzina.
§ 4. W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek, o którym mowa w § 1 i 
2, może przypadać w innym dniu niż niedziela.
Art. 134. [Przerwa w pracy] Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co 
najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 
minut, wliczanej do czasu pracy.
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy
Art. 135. [Równoważny czas pracy] § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub 
jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest 
dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 
godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy 
wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w 
niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym mowa w 
§ 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.
§ 3. Przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych okres 
rozliczeniowy, o którym mowa w § 1, może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 
miesięcy.
Art. 136. [Dozór urządzeń; pogotowie do pracy] § 1. Przy pracach polegających na 
dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy 
może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne 
przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 16 godzin, w 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
§ 2. W systemie czasu pracy, o którym mowa w § 1, pracownikowi przysługuje, 
bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym 
wymiarze czasu pracy, odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie 
przepracowanych godzin, niezależnie od odpoczynku przewidzianego w art. 133.
Art. 137. [Pilnowanie; straż; ratownictwo] Do pracowników zatrudnionych przy 
pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży 
pożarnych i zakładowych służb ratowniczych może być stosowany system równoważnego 
czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy 
do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przepisy art. 
135 § 2 i 3 oraz art. 136 § 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 138. [Praca w ruchu ciągłym] § 1. Przy pracach, które ze względu na technologię 
produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), może być stosowany 
system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin 
przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 tygodni, a 
jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może 
być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu 
wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1.
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§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy praca nie może być wstrzymana ze 
względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności.
§ 3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się: 
1) mnożąc 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie 
rozliczeniowym, z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających 
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego 
pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.
§ 4. Liczba godzin odpowiadająca przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu 
wymiarowi czasu pracy nie może przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu 
rozliczeniowego, w którym następuje przedłużenie czasu pracy.
§ 5. Przepisy art. 130 § 2 zdanie drugie i § 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 139. [Przerywany czas pracy] § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub 
jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry 
ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, 
trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas 
tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy 
wynagrodzenia należnego za czas przestoju.
§ 2. Systemu przerywanego czasu pracy nie stosuje się do pracownika objętego 
systemem czasu pracy, o którym mowa w art. 135–138, 143 i 144.
§ 3. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy, z 
zastrzeżeniem § 4.
§ 4. U pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie 
rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system 
przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o pracę. 
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przerwy, o której mowa w § 1, jeżeli 
wynika to z umowy o pracę.
Art. 140. [Zadaniowy czas pracy] W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej 
organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego 
czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do 
wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm 
określonych w art. 129.
Art. 141. [Przerwa niewliczana do czasu pracy] § 1. Pracodawca może wprowadzić jedną 
przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, 
przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.
§ 2. Przerwę w pracy, o której mowa w § 1, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy 
lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem 
zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.
Art. 142. [Indywidualny rozkład czasu pracy] Na pisemny wniosek pracownika 
pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu 
czasu pracy, którym pracownik jest objęty.
Art. 143. [System skróconego tygodnia pracy] Na pisemny wniosek pracownika może 
być do niego stosowany system skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest 
dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



231

tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 
niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.
Art. 144. [System pracy weekendowej] Na pisemny wniosek pracownika może być do 
niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, 
soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego 
wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Art. 145. [Skrócony czas pracy] § 1. Skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych 
w art. 129 § 1 dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych 
lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia może polegać na ustanowieniu przerw w 
pracy wliczanych do czasu pracy albo na obniżeniu tych norm, a w przypadku pracy 
monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na wprowadzeniu przerw w 
pracy wliczanych do czasu pracy.
§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami 
lub ich przedstawicielami w trybie i na zasadach określonych w art. 23711a i art. 23713a 
oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami.
Art. 146. [Praca zmianowa] Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany 
system czasu pracy.
Art. 147. [Łączna liczba dni wolnych od pracy] W każdym systemie czasu pracy, jeżeli 
przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom 
zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 
odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w 
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.
Art. 148. [Ochrona szczególna] W systemach i rozkładach czasu pracy, o których mowa 
w art. 135– 138, 143 i 144, czas pracy: 
1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują 
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia,
2) pracownic w ciąży,
3) pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, bez 
ich zgody
– nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za 
czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu 
pracy.
Art. 149. [Ewidencja czasu pracy] § 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy 
pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń 
związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego 
żądanie.
§ 2. W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, 
pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników 
otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie 
ewidencjonuje się godzin pracy.
Art. 150. [Ustalenie organizacji czasu pracy] § 1. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz 
przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub 
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w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem 
zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem 
§ 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4.
§ 2. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także 
pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie 
lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu 
pracy, może stosować okresy rozliczeniowe czasu pracy określone w art. 129 § 2 i w art. 
135 § 2 i 3 – po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.
§ 3. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art. 143 i 
144, następuje na podstawie umowy o pracę.
§ 4. Do obwieszczenia, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 1043.
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
Art. 151. [Definicja; dopuszczalność; limit] § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące 
pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy 
wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu 
pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych 
jest dopuszczalna w razie: 
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
§ 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami 
określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 
godzin w roku kalendarzowym.
§ 4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, 
jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany 
do ustalenia regulaminu pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin 
nadliczbowych w roku kalendarzowym niż określona w § 3.
§ 5. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony 
w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, 
do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.
Art. 1511. [Rekompensata pieniężna za godziny nadliczbowe] § 1. Za pracę w godzinach 
nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: 
a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym 
go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub 
w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym 
innym dniu niż określony w pkt 1.
§ 2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę 
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pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w 
wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do 
dodatku w wysokości określonej w § 1.
§ 3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, 
obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania 
określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie 
został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.
§ 4. W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy 
wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione 
ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy 
w godzinach nadliczbowych.
Art. 1512. [Rekompensata pracy nadliczbowej w postaci czasu wolnego] § 1. W zamian 
za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek 
pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych 
może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela 
czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o 
połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może 
to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny 
wymiar czasu pracy.
§ 3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za 
pracę w godzinach nadliczbowych.
Art. 1513. [Rekompensata pracy nadliczbowej w dniu rozkładowo wolnym] Pracownikowi, 
który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu 
wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi 
do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
Art. 1514. [Praca kadry zarządzającej] § 1. Pracownicy zarządzający w imieniu 
pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych 
wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do 
wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem 
§ 2.
§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach 
nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia 
oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 
1511 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od 
pracy.
Art. 1515. [Dyżur] § 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza 
normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy 
o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).
§ 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie 
wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do 
odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.
§ 3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje 
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czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku 
możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik 
wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 
60% wynagrodzenia.
§ 4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających 
w imieniu pracodawcy zakładem pracy.
Art. 1516. [Rozliczenie czasu pracy w związku z ustaniem stosunku pracy] § 1. W 
razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi 
przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa 
w art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania 
stosunku pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o 
których mowa w art. 129.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie 
okresu rozliczeniowego.
Rozdział VI. Praca w porze nocnej
Art. 1517. [Pora nocna] § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 
7.00.
§ 2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 
godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie 
rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.
§ 3. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli 
wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym 
lub umysłowym.
§ 4. Wykaz prac, o których mowa w § 3, określa pracodawca w porozumieniu z zakładową 
organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja 
związkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego 
pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia pracowników.
§ 5. Przepis § 3 nie dotyczy: 
1) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
2) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.
§ 6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, pracodawca informuje 
właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.
Art. 1518. [Rekompensata za pracę w porze nocnej] § 1. Pracownikowi wykonującemu 
pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy 
w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza 
zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego 
wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta
Art. 1519. [Dni wolne od pracy] § 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta 
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określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.
§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 
w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została 
ustalona inna godzina.
Art. 15110. [Dopuszczalność pracy w niedziele i święta] Praca w niedziele i święta jest 
dozwolona: 
1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) w ruchu ciągłym,
3) przy pracy zmianowej,
4) przy niezbędnych remontach,
5) w transporcie i w komunikacji,
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
8) w rolnictwie i hodowli,
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i 
codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: 
a) placówkach handlowych,
b) zakładach świadczących usługi dla ludności,
c) gastronomii,
d) zakładach hotelarskich,
e) jednostkach gospodarki komunalnej,
f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych 
dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń 
zdrowotnych,
g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo–
wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,
h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i 
wypoczynku,
10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca 
jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.
Art. 15111. [Rekompensata za pracę w niedzielę i święto] § 1. Pracownikowi 
wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 15110 
pkt 1–9, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: 
1) w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub 
następujących po takiej niedzieli,
2) w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.
§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia 
wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny 
od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia 
wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej 
w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.
§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia 
wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do 
wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w 
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święto.
§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w 
niedzielę.
Art. 15112. [Obowiązek zapewnienia wolnej niedzieli] Pracownik pracujący w niedziele 
powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy 
to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.
Dział siódmy. Urlopy pracownicze
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe
Art. 152. [Definicja; zakaz zrzeczenia] § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, 
nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej “urlopem”.
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Art. 153. [Nabycie prawa do urlopu] § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, 
w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem 
każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po 
przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku 
kalendarzowym.
Art. 154. [Wymiar urlopu wypoczynkowego] § 1. Wymiar urlopu wynosi: 
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy 
ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę 
wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego 
dnia.
§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie 
może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.
Art. 1541. [Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia] 1. Do okresu zatrudnienia, 
od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego 
zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku 
pracy.
§ 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy 
wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części 
przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
Art. 1542. [Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym] § 1. Urlopu udziela się w dni, 
które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy 
pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom 
pracy.
§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma 
czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym 
odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w 
przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy 
wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.
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Art. 155. [Wliczanie okresów nauki] § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar 
urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem 
nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, 
nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół 
zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.
§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego 
zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana 
nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.
Art. 1551. [Urlop w wymiarze proporcjonalnym] § 1. W roku kalendarzowym, w którym 
ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi 
przysługuje urlop: 
1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu 
przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed 
ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w 
wyższym wymiarze,
2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze: 
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w 
razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie 
zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego 
wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego 
pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku 
kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w 
tym roku u wszystkich pracodawców.
§ 21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u 
kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego 
stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.
§ 3. (skreślono).
Art. 1552. [Wpływ urlopu bezpłatnego na urlop wypoczynkowy] § 1. Przepis art. 
1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u 
dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 
1 miesiąc okresie: 
1) urlopu bezpłatnego,
2) urlopu wychowawczego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby 
wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
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4) tymczasowego aresztowania,
5) odbywania kary pozbawienia wolności,
6) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1, przypada po nabyciu przez pracownika prawa 
do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do 
pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, 
chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym 
mu lub w wyższym wymiarze.
Art. 1553. [Ustalenie wymiaru urlopu proporcjonalnego] Przy ustalaniu wymiaru urlopu 
na podstawie przepisów art. 1551 i 1552 niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę 
do pełnego dnia; urlop należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może 
jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisu art. 154 § 1.
Art. 156–157. (skreślono).
Art. 158. [Urlop uzupełniający] Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok 
kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym 
wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.
Art. 159. (uchylono).
Art. 160. (skreślono).
Art. 161. [Termin udzielenia urlopu] Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi 
urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Art. 162. [Podział urlopu na części] Na wniosek pracownika urlop może być podzielony 
na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna 
trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Art. 163. [Planowanie urlopów] § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem 
urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i 
konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się 
części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.
§ 11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa 
wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa 
organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po 
porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
§ 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego 
pracodawcy.
§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; 
dotyczy to także pracownika–ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu 
macierzyńskiego.
Art. 164. [Możliwe przesunięcie urlopu] § 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić 
na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb 
pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku 
pracy.
Art. 165. [Konieczne przesunięcie urlopu] Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu 
w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w 
szczególności z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
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2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 
miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,
pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.
Art. 166. [Niemożność wykorzystania urlopu] Część urlopu nie wykorzystaną z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 
miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,
pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
Art. 167. [Odwołanie z urlopu] § 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu 
tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nie przewidziane 
w chwili rozpoczynania urlopu.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w 
bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.
Art. 1671. [Urlop w okresie wypowiedzenia] W okresie wypowiedzenia umowy o pracę 
pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie 
pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z 
wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów 
art. 1551.
Art. 1672. [Urlop na żądanie] Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie 
pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym 
roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu.
Art. 1673. [Wymiar urlopu na żądanie] Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez 
pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w 
roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik 
pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.
Art. 168. [Najpóźniejsze wykorzystanie urlopu] Urlopu niewykorzystanego w terminie 
ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca 
pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu 
udzielanego zgodnie z art. 1672.
Art. 169–170. (skreślono).
Art. 171. [Ekwiwalent pieniężny] § 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego 
urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy 
pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§ 2. (uchylono).
§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym 
mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie 
pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę 
zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Art. 172. [Wynagrodzenie urlopowe] Za czas urlopu pracownikowi przysługuje 
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wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki 
wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 
3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego 
wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.
Art. 1721. [Ubezpieczenie gwarantujące otrzymanie świadczenia za czas urlopu] 
§ 1. Jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć 
pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego 
za czas urlopu, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 172 
lub ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171.
§ 2. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas urlopu, o którym mowa w § 1, jest niższe 
od wynagrodzenia przewidzianego w art. 172 lub od ekwiwalentu pieniężnego, o 
którym mowa w art. 171, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi kwotę 
stanowiącą różnicę między tymi należnościami.
Art. 173. [Upoważnienia] Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i 
wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Rozdział II. Urlopy bezpłatne
Art. 174. [Urlop bezpłatny na wniosek pracownika] § 1. Na pisemny wniosek pracownika 
pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze.
§ 3. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą 
przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie 
przepisami szczególnymi.
Art. 1741. [Praca u innego pracodawcy] § 1. Za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, 
pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy 
u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu 
między pracodawcami.
§ 2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w § 1, wlicza się do okresu pracy, od 
którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.
Art. 175. (skreślono).
Dział ósmy Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Art. 176. [Prace wzbronione kobietom] Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze 
rozporządzenia, wykaz tych prac.
Art. 177. [Ochrona szczególna pracownicy w ciąży] § 1. Pracodawca nie może 
wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu 
macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie 
umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja 
związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym 
jednego miesiąca.
§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy 
albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po 
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upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu 
zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie 
ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą 
pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. 
W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy 
przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych 
świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika – ojca wychowującego 
dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.
Art. 178. [Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej] § 1. 
Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze 
nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy 
ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.
§ 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie 
wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w 
systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe 
miejsce pracy.
Art. 1781. [Obowiązki wobec pracownicy ciężarnej zatrudnionej w porze nocnej] 
Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży 
zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą 
nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, 
której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości 
pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy. Przepis art. 179 § 4– 6 stosuje się odpowiednio.
Art. 179. [Zmiana warunków pracy] § 1. Pracodawca zatrudniający pracownicę w 
ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 176, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na 
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę 
do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy.
§ 2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy 
pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 jest 
obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub 
tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku 
pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest 
obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości 
zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy 
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę 
w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego.
§ 4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, 
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skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie 
wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.
§ 5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo 
do dotychczasowego wynagrodzenia.
§ 6. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, 
skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca 
jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych 
w umowie o pracę.
§ 7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 
tryb wydawania zaświadczeń lekarskich stwierdzających przeciwwskazania zdrowotne 
do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko 
piersią, uwzględniając zagrożenia dla jej zdrowia lub bezpieczeństwa występujące w 
środowisku pracy.
Art. 180. [Urlop macierzyński; wymiar] § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński 
w wymiarze:
1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
2) 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3) 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
§ 2. Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko na 
wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania 
pogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również 
przy pierwszym porodzie.
§ 3. Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną 
datą porodu.
§ 4. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do 
wyczerpania okresu ustalonego w § 1 i 2.
§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu 
macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim 
przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi–
ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu 
macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza 
się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika–ojca wychowującego 
dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, 
wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie 
rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.
§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi–ojcu 
wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.
Art. 1801. [Urodzenie martwego dziecka] § 1. W razie urodzenia martwego dziecka 
lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop 
macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni 
od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym 
porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym 
do liczby dzieci pozostałych przy życiu.
§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo 
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do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie 
drugie stosuje się.
Art. 181. [Dziecko wymagające opieki szpitalnej] W razie urodzenia dziecka 
wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni 
urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie 
późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.
Art. 182. [Rezygnacja z wychowywania dziecka] Jeżeli matka rezygnuje z wychowywania 
dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka, 
nie przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego przypadająca po dniu oddania dziecka. 
Jednakże urlop macierzyński po porodzie nie może wynosić mniej niż 8 tygodni.
Art. 183. [Urlop z tytułu przysposobienia] § 1. Pracownik, który przyjął dziecko na 
wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w 
sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina 
zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, ma 
prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Przepisy art. 180 § 5–7 stosuje się 
odpowiednio.
§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 1 roku, ma 
prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Art. 184. [Zasiłek macierzyński] Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek 
macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
Art. 185. [Badania lekarskie] § 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem 
lekarskim.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy 
na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli 
badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności 
w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Art. 186. [Prawo do urlopu wychowawczego] § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 
miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. 
Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy 
korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z 
urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki 
pracownika.
§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu 
wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy.
§ 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.
§ 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.
Art. 1861. [Ochrona szczególna] § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać 
umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu 
wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę 
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umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego 
po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje 
się w terminie wynikającym z tej czynności.
Art. 1862. [Praca zarobkowa w trakcie urlopu] § 1. W czasie urlopu wychowawczego 
pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego 
pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to 
możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie 
przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej 
wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w razie stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu 
wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka; 
nie dotyczy to przypadku określonego w art. 186 § 3.
Art. 1863. [Rezygnacja z urlopu] Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: 
1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem 
zamierzonego podjęcia pracy.
Art. 1864. [Zatrudnienie po urlopie] Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu 
urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to 
możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu 
lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za 
wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi 
w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.
Art. 1865. [Okres urlopu a okres zatrudnienia] Okres urlopu wychowawczego, w dniu 
jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze.
Art. 1866. [Upoważnienie] Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania urlopu wychowawczego, w tym formę 
i termin złożenia wniosku w sprawie udzielenia urlopu, biorąc pod uwagę wymagania 
dotyczące zapewnienia normalnego toku pracy w zakładzie pracy, oraz dodatkowe 
wymagania dotyczące wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, w przypadkach 
określonych w art. 186 § 2 i 3.
Art. 1867. [Obowiązkowe obniżenie wymiaru etatu] Pracownik uprawniony do urlopu 
wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu 
pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, 
w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownika.
Art. 187. [Przerwa na karmienie] § 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 
dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca 
więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. 
Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.
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§ 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na 
karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, 
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
Art. 188. [Zwolnienie od pracy na opiekę] Pracownikowi wychowującemu przynajmniej 
jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie 
od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Art. 189. [Zasiłek opiekuńczy] Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu 
konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy.
Art. 1891. [Korzystanie z uprawnień związanych z rodzicielstwem] Jeżeli oboje rodzice 
lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 
178 § 2, art. 186 § 1 i 2, art. 1861–1865, art. 1867 i art. 188 może korzystać jedno z nich.
Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I. Przepisy ogólne
Art. 190. [Definicja] § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 
16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.
Art. 191. [Dopuszczalność zatrudniania młodocianego] § 1. Wolno zatrudniać tylko tych 
młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej gimnazjum,
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża 
ich zdrowiu.
§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w 
celu przygotowania zawodowego.
§ 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania 
przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.
§ 4. (skreślono).
§ 5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 
może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest 
dopuszczalne:
1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,
2) zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia 
przygotowania zawodowego,
3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum,
4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.
Art. 192. [Obowiązek opieki i pomocy] Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do 
właściwego wykonywania pracy.
Art. 193. [Ewidencja pracowników młodocianych] Pracodawca jest obowiązany 
prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Art. 194. [Stosowanie przepisów kodeksu] Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi 
umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu 
dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 
i 196.
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Art. 195. [Treść umowy] § 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 
powinna określać w szczególności:
1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy),
2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
3) sposób dokształcania teoretycznego,
4) wysokość wynagrodzenia.
§ 2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których 
jest dopuszczalne zawieranie na czas określony umów o pracę w celu przygotowania 
zawodowego.
Art. 196. [Przesłanki wypowiedzenia] Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę 
zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:
1) niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o 
pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków 
wychowawczych,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
3) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania 
zawodowego,
4) stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa 
przygotowanie zawodowe.
Rozdział III. Dokształcanie
Art. 197. [Obowiązek dokształcania się] § 1. Pracownik młodociany jest obowiązany 
dokształcać się do ukończenia 18 lat.
§ 2. W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:
1) do dokształcania się w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli szkoły takiej 
nie ukończył,
2) do dokształcania się w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszkolnych.
Art. 198. [Zwolnienie na naukę] Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego 
od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z 
dokształcaniem się.
Art. 199. [Przedłużenie obowiązku nauki] Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania 
zawodowego przed osiągnięciem 18 lat, obowiązek dokształcania się, stosownie 
do przepisów art. 197, może być przedłużony do czasu ukończenia przygotowania 
zawodowego.
Art. 200. [Upoważnienie] Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem 
Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których 
wyjątkowo jest dopuszczalne zwolnienie młodocianych od obowiązku dokształcania się.
Rozdział IIIa Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Art. 2001. [Umowa o pracę przy wykonywaniu lekkich prac] § 1. Młodociany może być 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.
§ 2. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju 
psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania 
obowiązku szkolnego.
§ 3. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego 
zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego 
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inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 204.
§ 4. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie 
ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie.
§ 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed 
rozpoczęciem przez niego pracy.
Art. 2002. [Wymiar i rozkład czasu pracy przy lekkich pracach] § 1. Pracodawca 
ustala wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, 
uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a 
także z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego.
§ 2. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych 
nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar 
czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.
§ 3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 
7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w 
wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.
§ 4. Wymiar czasu pracy określony w § 2 i 3 obowiązuje także w przypadku, gdy 
młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przed nawiązaniem 
stosunku pracy pracodawca ma obowiązek uzyskania od młodocianego oświadczenia o 
zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
Art. 201. [Badania lekarskie] § 1. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim 
przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia.
§ 2. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca 
jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie 
rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia. Przepis art. 51 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które 
wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego.
Art. 202. [Czas pracy i nauki] § 1. Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może 
przekraczać 6 godzin na dobę.
§ 2. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na 
dobę.
§ 3. 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.
§ 31. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, 
pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 
minut, wliczaną do czasu pracy.
§ 4. (skreślono).
Art. 203. [Praca nadliczbowa; pora nocna] § 1. Młodocianego nie wolno zatrudniać w 
godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
§ 11. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 2200 a 600. W 
przypadkach określonych w art. 191 § 5 pora nocna przypada pomiędzy godzinami 2000 
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a 600.
§ 2. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie 
nie mniej niż 14 godzin.
§ 3. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
Art. 204. [Prace wzbronione] § 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach 
wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.
§ 2. (skreślono).
§ 3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może zezwolić na zatrudnianie 
młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, 
jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego, określając jednocześnie 
warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnionych przy 
tych pracach.
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe
Art. 205. [Nabycie prawa do urlopu] § 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od 
rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.
§ 2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni 
roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do 
urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 
18 lat.
§ 3. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii 
szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, 
pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.
§ 4. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla 
pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze 
nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu 
bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do urlopów 
przysługujących młodocianym stosuje się przepisy działu siódmego.
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
Art. 206. [Nauka rzemiosła] § 1. Przepisy art. 190–205 stosuje się odpowiednio do 
młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe u 
pracodawców będących rzemieślnikami, z zastrzeżeniem odrębności określonych na 
podstawie § 2.
§ 2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej może określić, w drodze rozporządzenia, odrębności 
w zakresie sposobu prowadzenia przygotowania zawodowego u pracodawców będących 
rzemieślnikami oraz trybu przeprowadzania egzaminów stwierdzających kwalifikacje 
zawodowe po zakończeniu tego przygotowania.
Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy
Art. 207. [Podstawowe obowiązki pracodawcy] § 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:
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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) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez 
organy nadzoru nad warunkami pracy,
4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
§ 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.
Art. 208. [Współpraca pracodawców] § 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.
§ 2. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w § 1, nie zwalnia poszczególnych 
pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym 
przez nich pracownikom.
Art. 209. [Obowiązki pracodawcy przy rozpoczęciu działalności] § 1 Pracodawca 
rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej 
działalności.
§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany 
miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub 
profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia 
dla zdrowia pracowników.
§ 3. (skreślono).
§ 4. Właściwy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może 
zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia 
dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej aktualizacji informacji, o której mowa 
w § 1.
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
Art. 210. [Prawo powstrzymania się od wykonywania pracy] § 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.
§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca 
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zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia.
§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać 
się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w 
przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania 
pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest 
ratowanie życia ludzkiego lub mienia.
§ 6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej.
Art. 211. [Podstawowe obowiązki pracownika] 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 środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
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.
Art. 212. [Obowiązki osoby kierującej] 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.
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
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Art. 213. [Budowa lub przebudowa zakładu] § 1. Pracodawca jest obowiązany 
zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje 
się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez 
uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 2. Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełniać 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 3. Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, 
powinna uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy budowa lub przebudowa 
dotyczy części obiektu budowlanego, w której znajdują się pomieszczenia pracy.
Art. 214. [Odpowiednie pomieszczenia pracy] § 1. Pracodawca jest obowiązany 
zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby 
zatrudnionych pracowników.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się 
w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie 
zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne
Art. 215. [Obowiązki konstruktora i producenta] § 1. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne powinny być tak konstruowane i budowane, aby:
1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały 
pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, 
porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, 
działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem 
innych czynników środowiska pracy,
2) uwzględniały zasady ergonomii.
§ 2. Konstruktor oraz producent maszyn i innych urządzeń technicznych ponoszą 
odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 1, określoną w 
odrębnych przepisach.
Art. 216. [Zabezpieczenie maszyn i innych urządzeń technicznych] § 1. Maszyny i 
inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215 § 1, 
wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia.
§ 2. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków 
lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie 
zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.
Art. 217. [Deklaracja zgodności] Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w 
maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny 
zgodności określonych w odrębnych przepisach.
Art. 218. [Narzędzia pracy] Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi 
pracy.
Art. 219. [Standardy szczególne] Przepisy art. 215 i 217 nie naruszają wymagań 
określonych przepisami dotyczącymi maszyn i innych urządzeń technicznych:
1) będących środkami transportu kolejowego, samochodowego, morskiego, wodnego 
śródlądowego i lotniczego,
2) podlegających przepisom o dozorze technicznym,
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3) podlegających przepisom Prawa geologicznego i górniczego,
4) podlegających przepisom obowiązującym w jednostkach podległych Ministrom 
Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji,
5) podlegających przepisom Prawa atomowego.
Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia 
lub życia
Art. 220. [Stopień szkodliwości materiałów] § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie 
materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia 
ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków 
profilaktycznych.
§ 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki 
Socjalnej oraz właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów 
technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakres tych 
badań,
2) zakaz albo ograniczenie stosowania, obrotu lub transportu materiałów i procesów 
technologicznych ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia albo uzależnienie ich 
stosowania, obrotu lub transportu od przestrzegania określonych warunków.
§ 3 Przepisy § 2 nie dotyczą substancji i preparatów chemicznych.
Art. 221. [Substancje i preparaty chemiczne] § 1. Niedopuszczalne jest stosowanie 
substancji i preparatów chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny, 
umożliwiający ich identyfikację.
§ 2. Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych 
preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów 
oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym 
działaniem, pożarem lub wybuchem.
§ 3. Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych 
jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom 
ochronę ich zdrowia i życia.
§ 4. Zasady klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych pod względem zagrożeń 
dla zdrowia lub życia, wykaz substancji niebezpiecznych, wymagania dotyczące kart 
charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz sposób ich oznakowania 
określają odrębne przepisy.
§ 5. (skreślono).
Art. 222. [Czynniki rakotwórcze i mutagenne] § 1. W razie zatrudniania pracownika 
w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca zastępuje 
te substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla 
zdrowia lub stosuje inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
§ 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami, 
preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym, określonymi w wykazie, o którym mowa w § 3, a także prowadzi rejestr 
pracowników zatrudnionych przy tych pracach.
§ 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym 
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do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane właściwości substancji, preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 
ich zastosowanie oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających 
przed zagrożeniami wynikającymi z ich stosowania, określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania,
2) sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność 
pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
3) sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych pracach,
4) wzory dokumentów dotyczących narażenia pracowników na substancje, preparaty, 
czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz 
sposób przechowywania i przekazywania tych dokumentów do podmiotów właściwych 
do rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych,
5) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi 
przez substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym,
6) warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników narażonych na 
działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym.
UWAGA! Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 20 ustawy z 14.11.2003 r. – przepisy 
art. 222 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
UWAGA! Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 20 ustawy z 14.11.2003 r. – art. 2221 
Kodeksu pracy stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 
Unii Europejskiej.
Art. 2221. [Szkodliwe czynniki biologiczne] § 1. W razie zatrudniania pracownika w 
warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca 
stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – 
ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki 
i techniki.
§ 2. Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie 
szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy 
takich pracach.
§ 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw pracy, uwzględniając zróżnicowane działanie czynników biologicznych na 
organizm człowieka oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających 
przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywania pracy w warunkach narażenia na 
działanie czynników biologicznych, określi, w drodze rozporządzenia: 
1) klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych,
2) wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych,
3) szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi 
przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje środków niezbędnych do 
zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników narażonych na działanie tych 
czynników, zakres stosowania tych środków oraz warunki i sposób monitorowania stanu 
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zdrowia narażonych pracowników,
4) sposób prowadzenia rejestrów prac i pracowników, o których mowa w § 2, oraz 
sposób przechowywania i przekazywania tych rejestrów do podmiotów właściwych do 
rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych.
Art. 223. [Promieniowanie jonizujące] § 1. Pracodawca jest obowiązany chronić 
pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych 
i naturalnych, występujących w środowisku pracy.
§ 2. Dawka promieniowania jonizującego pochodzącego ze źródeł naturalnych, 
otrzymywana przez pracownika przy pracy w warunkach narażenia na to promieniowanie, 
nie może przekraczać dawek granicznych, określonych w odrębnych przepisach dla 
sztucznych źródeł promieniowania jonizującego.
Art. 224. [Zapobieganie nagłym niebezpieczeństwom] § 1. Pracodawca prowadzący 
działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla 
zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające 
takiemu niebezpieczeństwu.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:
1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich 
obsługę przez osoby należycie przeszkolone,
2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają wymagań, określonych w odrębnych przepisach, 
dotyczących katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.
Art. 225. [Zapewnienie asekuracji] § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby 
prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 
lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji.
§ 2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac, o których mowa w § 1.
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia
Art. 226. [Ryzyko zawodowe] 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.
Art. 227. [Zapobieganie chorobom zawodowym] § 1. Pracodawca jest obowiązany 
stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z 
wykonywaną pracą, w szczególności:
1) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące 
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów 
tych czynników,
2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je 
pracownikom.
§ 2. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając zróżnicowane działanie na 
organizm człowieka czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz 
konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed ich działaniem, 
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określi, w drodze rozporządzenia: 
1) tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów, o których mowa 
w § 1 pkt 2,
2) przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych,
3) wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary,
4) sposób rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów,
5) wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów 
pracownikom.
UWAGA! Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 20 ustawy z 14.11.2003 r. – przepisy 
art. 227 § 2 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Art. 228. [Komisja do Spraw NDS] § 1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze 
rozporządzenia, Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych 
Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, określi jej 
uprawnienia oraz sposób wykonywania zadań.
§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy:
1) przedkładanie Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej wniosków dotyczących wartości 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy – do celów określonych w § 3,
2) inicjowanie prac badawczych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w pkt 
1.
§ 3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki 
Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Art. 229. [Badania lekarskie] § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy 
przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 
lub warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy 
u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych 
warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do 
pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto 
kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na 
dotychczasowym stanowisku.
§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości 
w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi 
badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te 
badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu 
według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie 
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substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany 
zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:
1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie 
takimi badaniami.
§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. 
Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.
§ 7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie 
badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.
§ 8. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki 
Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:
1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań 
okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,
2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w 
Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,
4) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający 
badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący opiekę zdrowotną, o której mowa 
w § 6 zdanie drugie.
Art. 230. [Objawy choroby zawodowej] § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów 
wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na 
podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, 
przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który 
wywołał te objawy.
§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi 
przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.
Art. 231. [Przeniesienie do odpowiedniej pracy] Pracodawca, na podstawie orzeczenia 
lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny 
do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis art. 230 § 2 stosuje 
się odpowiednio.
Art. 232. [Posiłki profilaktyczne i napoje] Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, 
odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz 
wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.
Art. 233. [Higieniczne warunki pracy] Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
pracownikom odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne oraz dostarczyć niezbędne 
środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w 
razie wypadku.
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Art. 234. [Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy] § 1. W razie 
wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania 
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eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn 
wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora 
pracy i prokuratora 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.
§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi 
pracodawca.
Art. 235. [Rozpoznanie choroby zawodowej] § 1. Pracodawca jest obowiązany 
niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i 
właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo 
podejrzenia o taką chorobę.
§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza, który rozpoznał lub 
podejrzewa przypadek choroby zawodowej.
§ 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:
1) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia 
tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej,
2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby 
zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.
§ 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe 
i podejrzeń o takie choroby.
Art. 236. [Analizowanie przyczyn wypadków i chorób] Pracodawca jest obowiązany 
systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i 
innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych 
analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.
Art. 237. [Upoważnienie] § 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe zasady postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych 
w rejestrze wypadków przy pracy,
2) wykaz chorób zawodowych,
3) szczegółowe zasady postępowania dotyczące zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania 
i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach.
§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane 
dotyczące poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, 
stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane 
środki profilaktyczne, a także pouczenie dla stron postępowania powypadkowego.
§ 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
statystycznej karty wypadku przy pracy, uwzględniając dane dotyczące pracodawcy, 
poszkodowanego, wypadku przy pracy, a także jego skutków oraz sposób i terminy jej 
sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.
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§ 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także 
prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory 
dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane objęte 
rejestrem,
2) wytyczne diagnostyczno-orzecznicze i kryteria rozpoznawania chorób zawodowych, 
uwzględniając w szczególności rodzaj choroby oraz czynniki szkodliwe i uciążliwe 
wywołujące te choroby.
Art. 2371. [Odesłanie] § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub 
zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 
1 pkt 2, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego, określone w odrębnych 
przepisach.
§ 2. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy 
odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów 
osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem 
utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.
Rozdział VIII. Szkolenie
Art. 2372. [BHP w programach nauczania] Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany 
zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w 
programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu zakresu tej problematyki z Ministrem 
Pracy i Polityki Socjalnej.
Art. 2373. [Dopuszczenie do pracy] § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, 
do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
§ 2 Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy 
nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku 
pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym 
pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. 
Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Art. 2374. [Obowiązek zaznajamiania pracowników z przepisami bhp] § 1. Pracodawca 
jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Art. 2375 [Upoważnienie] Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów 
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szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których pracodawcy lub 
pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Art. 2376. [Środki ochrony indywidualnej] § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć 
pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed 
działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w 
środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
§ 2 (skreślono).
§ 3 Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, 
które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych 
przepisach.
Art. 2377. [Odzież i obuwie robocze] § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć 
pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone 
w Polskich Normach:
1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny 
pracy.
§ 2 Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez 
pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z 
bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące 
intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi 
lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.
§ 4. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, 
pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne 
ceny.
Art. 2378. [Ustalenie zasad korzystania ze środków ochrony] § 1 Pracodawca ustala 
rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których 
stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 
2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.
§ 2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa w art. 
2376 § 1 i art. 2377 § 1 stanowią własność pracodawcy.
Art. 2379. [Dopuszczenie do pracy] § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika 
do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić 
odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.
§ 3 Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą 
być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę 
ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.
Art. 23710. [Przechowywanie, pranie, konserwacja] § 1. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które 
w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



260

promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane 
wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym.
§ 2. Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania przedmiotów, 
o których mowa w § 1, jest niedopuszczalne.
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Art. 23711. [Służba bhp] § 1 Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników 
tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej “służbą bhp”, pełniącą 
funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca 
zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp 
pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone 
szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania 
tej służby, jeżeli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której 
ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć 
wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby 
bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie 
zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni 
spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz 
ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej 
służby.
§ 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu 
powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek 
niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby 
bhp.
§ 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie 
liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami 
zawodowymi
§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie 
służby bhp,
2) kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp.
Rozdział XI Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja 
bezpieczeństwa i higieny pracy
Art. 23711a. [Konsultacje działań w zakresie bhp] § 1. Pracodawca konsultuje z 
pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem 
i higieną pracy, w szczególności dotyczące: 
1) zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych 
procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one 
stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
2) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz 
informowania pracowników o tym ryzyku,
3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom 
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oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
4) przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego,
5) szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w 
sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych.
§ 3. Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania konsultacji, a 
zwłaszcza zapewnia, aby odbywały się w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany 
w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują 
prawo do wynagrodzenia.
§ 4. Na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący spraw 
zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy 
przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepisach o 
Państwowej Inspekcji Pracy.
§ 5. U pracodawcy, u którego została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 
– konsultacje, o których mowa w § 1, mogą być prowadzone w ramach tej komisji, 
natomiast uprawnienia, o których mowa w § 2 i 4, przysługują pracownikom lub ich 
przedstawicielom wchodzącym w skład komisji.
§ 6. Pracownicy lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych 
dla nich konsekwencji z tytułu działalności, o której mowa w § 1, 2 i 4. Dotyczy to również 
pracowników lub ich przedstawicieli, o których mowa w § 5.
Art. 23712. [Komisja bhp] § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników 
powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej “komisją bhp”, jako 
swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie 
przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, 
w tym społeczny inspektor pracy.
§ 2. Przewodniczącym komisji bhp jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, 
a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.
Art. 23713. [Zadania komisji bhp] § 1. Zadaniem komisji bhp jest dokonywanie przeglądu 
warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie 
podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i 
chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków 
pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Posiedzenia komisji bhp odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na 
kwartał. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bhp 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
§ 3. Komisja bhp w związku z wykonywaniem zadań wymienionych w § 1 korzysta z 
ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy w przypadkach uzgodnionych z 
pracodawcą i na jego koszt.
Art. 23713a. [Tryb wyłaniania przedstawicieli pracowników] Przedstawiciele 
pracowników, o których mowa w art. 23711a i art. 23712, są wybierani przez zakładowe 
organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają – przez 
pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.
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Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub 
innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Art. 23714. [Obowiązki organów nadzorujących] Organy sprawujące nadzór nad 
przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo 
samorządowymi są obowiązane podejmować działania na rzecz kształtowania 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności:
1) udzielać przedsiębiorstwom i jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu 
zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) dokonywać, co najmniej raz w roku, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 
przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych oraz określać kierunki poprawy tego 
stanu,
3) w miarę potrzeb i możliwości – inicjować i prowadzić badania naukowe dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w 
różnych gałęziach pracy
Art. 23715. [Upoważnienie] § 1. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu 
z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, ogólnie 
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych 
w różnych gałęziach pracy.
§ 2. Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określą, 
w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi 
lub prac.
Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Art. 238. [Definicje] § 1 Ilekroć w przepisach działu jest mowa o:
1) ponadzakładowej organizacji związkowej – należy przez to rozumieć organizację 
związkową będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) 
związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją),
2) organizacji związkowej reprezentującej pracowników – należy przez to rozumieć 
organizację związkową zrzeszającą pracowników, dla których układ jest zawierany. 
Dotyczy to również zrzeszenia (federacji) związków zawodowych, w skład którego 
wchodzą te organizacje związkowe, a także ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej 
(konfederacji) zrzeszającej takie organizacje związkowe lub zrzeszenia (federacje) 
związków zawodowych.
§ 2. Przepisy rozdziału odnoszące się do:
1) układu – stosuje się odpowiednio do układu ponadzakładowego i układu zakładowego,
2) pracodawców – stosuje się odpowiednio do pracodawcy.
Art. 239. [Strony układu] § 1. Układ zawiera się dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w 
układzie postanowią inaczej.
§ 2. Układem mogą być objęte osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy; układem mogą być również objęci emeryci i renciści.
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§ 3. Układu nie zawiera się dla:
1) członków korpusu służby cywilnej,
2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i 
powołania,
3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i 
powołania w:
a) urzędach marszałkowskich,
b) starostwach powiatowych,
c) urzędach gminy,
d) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego,
e) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu 
terytorialnego,
4) sędziów i prokuratorów.
Art. 240. [Treść układu] § 1. Układ określa:
1) warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, z zastrzeżeniem § 3,
2) wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i 
przestrzegania jego postanowień.
§ 2. Układ może określać inne sprawy poza wymienionymi w § 1, nie uregulowane w 
przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący.
§ 3. Układ nie może naruszać praw osób trzecich.
§ 4. Zawarcie układu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, 
zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych 
może nastąpić wyłącznie w ramach środków finansowych będących w ich dyspozycji, w 
tym wynagrodzeń określonych na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych w 
jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych 
jednostek budżetowych powinien zawierać oświadczenie organu, który utworzył dany 
podmiot lub przejął funkcje takiego organu, o spełnieniu wymogu, o którym mowa w 
§ 4.
Art. 241. (skreślono).
Art. 2411. [Wzajemne zobowiązania stron] Strony, określając wzajemne zobowiązania 
przy stosowaniu układu, mogą w szczególności ustalić:
1) sposób publikacji układu i rozpowszechniania jego treści,
2) tryb dokonywania okresowych ocen funkcjonowania układu,
3) tryb wyjaśniania treści postanowień układu oraz rozstrzygania sporów między 
stronami w tym zakresie.
4) (skreślony).
Art. 2412. [Rokowania] § 1. Zawarcie układu następuje w drodze rokowań.
§ 2. Podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu jest obowiązany powiadomić 
o tym każdą organizację związkową reprezentującą pracowników, dla których ma być 
zawarty układ, w celu wspólnego prowadzenia rokowań przez wszystkie organizacje 
związkowe.
§ 3. Strona uprawniona do zawarcia układu nie może odmówić żądaniu drugiej strony 
podjęcia rokowań:
1) w celu zawarcia układu dla pracowników nie objętych układem,
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2) w celu zmiany układu uzasadnionej istotną zmianą sytuacji ekonomicznej bądź 
finansowej pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej pracowników,
3) jeżeli żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu, na 
jaki układ został zawarty, albo po dniu wypowiedzenia układu.
Art. 2413. [Zasada lojalności] § 1. Każda ze stron jest obowiązana prowadzić rokowania 
w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Oznacza to w 
szczególności:
1) uwzględnianie postulatów organizacji związkowej uzasadnionych sytuacją 
ekonomiczną pracodawców,
2) powstrzymywanie się od wysuwania postulatów, których realizacja w sposób 
oczywisty przekracza możliwości finansowe pracodawców,
3) poszanowanie interesów pracowników nie objętych układem.
§ 2. Strony układu mogą określić tryb rozstrzygania kwestii spornych związanych z 
przedmiotem rokowań lub innych spornych zagadnień, które mogą wyłonić się w trakcie 
tych rokowań. W takim przypadku nie mają zastosowania przepisy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, chyba że strony postanowią o ich stosowaniu w określonym 
zakresie.
Art. 2414. [Obowiązki udzielenia informacji o sytuacji ekonomicznej] § 1. Pracodawca 
jest obowiązany udzielić przedstawicielom związków zawodowych prowadzącym 
rokowania informacji o swojej sytuacji ekonomicznej w zakresie objętym rokowaniami 
i niezbędnym do prowadzenia odpowiedzialnych rokowań. Obowiązek ten dotyczy w 
szczególności informacji objętych sprawozdawczością Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 2. Przedstawiciele związków zawodowych są obowiązani do nieujawniania uzyskanych 
od pracodawcy informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 3. Na żądanie każdej ze stron może być powołany ekspert, którego zadaniem jest 
przedstawienie opinii w sprawach związanych z przedmiotem rokowań. Koszty ekspertyzy 
pokrywa strona, która żądała powołania eksperta, chyba że strony postanowią inaczej.
§ 4. Przepisy § 1–3 nie naruszają przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Art. 2415. [Forma; czas obowiązywania układu] § 1. Układ zawiera się w formie pisemnej 
na czas nie określony lub na czas określony.
§ 2. W układzie ustala się zakres jego obowiązywania oraz wskazuje siedziby stron 
układu.
§ 3. Przed upływem terminu obowiązywania układu zawartego na czas określony strony 
mogą przedłużyć jego obowiązywanie na czas określony lub uznać układ za zawarty na 
czas nie określony.
Art. 2416. [Wykładnia] § 1. Treść postanowień układu wyjaśniają wspólnie jego strony.
§ 2. Wyjaśnienia treści postanowień układu, dokonane wspólnie przez strony układu, 
wiążą także strony, które zawarły porozumienie o stosowaniu tego układu. Wyjaśnienia 
udostępnia się stronom porozumienia.
Art. 2417 [Rozwiązanie układu] § 1. Układ rozwiązuje się:
1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron,
2) z upływem okresu, na który został zawarty,
3) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.
§ 2. Oświadczenie stron o rozwiązaniu układu oraz wypowiedzenie układu następuje w 
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formie pisemnej.
§ 3. Okres wypowiedzenia układu wynosi trzy miesiące kalendarzowe, chyba że strony 
w układzie postanowią inaczej.
§ 4. (uchylono).
§ 5. (skreślono).
Art. 2418. [Stosowanie układu przy przejęciu zakładu pracy] § 1 W okresie jednego roku 
od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników 
stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy 
lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 
Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia 
zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do 
tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu.
§ 2 Po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu 
warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku 
pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. Przepis art. 24113 
§ 2 zdanie drugie stosuje się.
§ 3 Jeżeli w przypadkach, o których mowa w § 1, nowy pracodawca przejmuje również 
inne osoby objęte układem obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy, stosuje 
postanowienia układu dotyczące tych osób przez okres jednego roku od dnia przejęcia.
§ 4. Jeżeli pracownicy przed ich przejęciem byli objęci układem ponadzakładowym, 
obowiązującym u nowego pracodawcy, przepisy § 1–3 stosuje się do układu zakładowego.
Art. 2419. [Zmiany układu] § 1. Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów 
dodatkowych. Do protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
układu.
§ 2. Jeżeli układ został zawarty przez więcej niż jedną organizację związkową, przez okres 
jego obowiązywania wszelkie czynności dotyczące tego układu podejmują organizacje 
związkowe, które go zawarły, z zastrzeżeniem § 3 i 4.
§ 3 Strony układu mogą wyrazić zgodę, aby w prawa i obowiązki strony wstąpiła 
organizacja związkowa, która nie zawarła układu.
§ 4 Organizacja związkowa, która po zawarciu układu stała się reprezentatywna na 
podstawie art. 24117 lub art. 24125a § 1, może wstąpić w prawa i obowiązki strony 
układu, składając w tym celu oświadczenie stronom tego układu. Do zakładowej 
organizacji związkowej art. 24125a § 3–5 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Informacja o wstąpieniu organizacji związkowej w prawa i obowiązki strony układu 
podlega zgłoszeniu do rejestru układów.
Art. 24110. [Porozumienie o stosowaniu układu] § 1. Strony uprawnione do zawarcia 
układu mogą zawrzeć porozumienie o stosowaniu w całości lub w części układu, którego 
nie są stronami. Do porozumienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu.
§ 2. Organ rejestrujący porozumienie, o którym mowa w § 1, powiadamia strony układu 
o rejestracji tego porozumienia.
§ 3. Zmiana postanowień układu przez strony, które zawarły ten układ, nie powoduje 
zmian w treści porozumienia, o którym mowa w § 1.
Art. 24111. [Rejestracja układu] § 1 Układ podlega wpisowi do rejestru prowadzonego 
dla:
1) układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy,

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



266

2) układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy.
§ 2. Układ zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w ciągu:
1) trzech miesięcy – w odniesieniu do układu ponadzakładowego,
2) jednego miesiąca – w odniesieniu do układu zakładowego
– od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez jedną ze stron układu.
§ 3. Jeżeli postanowienia układu są niezgodne z prawem, organ uprawniony do jego 
rejestracji może:
1) za zgodą stron układu wpisać układ do rejestru bez tych postanowień,
2) wezwać strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w terminie 14 
dni.
§ 4. Jeżeli strony układu nie wyrażą zgody na wpisanie układu do rejestru bez 
postanowień niezgodnych z prawem lub nie dokonają w terminie odpowiednich zmian 
w układzie, organ uprawniony do rejestracji układu odmawia jego rejestracji.
§ 5 W ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o odmowie rejestracji przysługuje odwołanie:
1) stronom układu ponadzakładowego – do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Warszawie,
2) stronom układu zakładowego – do właściwego dla siedziby pracodawcy sądu 
rejonowego – sądu pracy.
Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o 
postępowaniu nieprocesowym.
§ 51. Osoba mająca interes prawny może, w terminie 90 dni od dnia zarejestrowania 
układu, wystąpić do organu, który układ zarejestrował, z zastrzeżeniem, że został on 
zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych pracy. Zastrzeżenie 
powinno być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie.
§ 52. Organ rejestrujący w ciągu 14 dni po otrzymaniu zastrzeżenia, o którym mowa 
w § 51, wzywa strony układu do przedstawienia dokumentów i złożenia wyjaśnień 
niezbędnych do rozpatrzenia zastrzeżenia.
§ 53. W razie stwierdzenia, że układ został zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu 
układów zbiorowych pracy, organ rejestrujący wzywa strony układu do usunięcia tych 
nieprawidłowości, chyba że ich usunięcie nie jest możliwe.
§ 54. W razie gdy:
1) strony układu nie przedstawią w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, 
dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w § 52, lub
2) strony układu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni, nie usuną 
nieprawidłowości, o której mowa w § 53, lub usunięcie tej nieprawidłowości nie jest 
możliwe,
organ rejestrujący wykreśla układ z rejestru układów. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
§ 55. Warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania 
stosunku pracy, wynikające z układu wykreślonego z rejestru układów, obowiązują do 
upływu okresu wypowiedzenia tych warunków. Przepis art. 24113 § 2 zdanie drugie 
stosuje się.
§ 6. Minister właściwy do spraw pracy w celu zapewnienia jednolitych zasad rejestracji 
układów zbiorowych pracy i prowadzenia rejestru tych układów określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, w 
szczególności warunki składania wniosków o wpis do rejestru układów i o rejestrację 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.burokonstruktor.com.pl



267

układu, zakres informacji objętych tymi wnioskami oraz dokumenty dołączane do 
wniosków, skutki niezachowania wymogów dotyczących formy i treści wniosków, 
jak również tryb wykreślenia układu z rejestru, a także sposób prowadzenia rejestru 
układów i akt rejestrowych oraz wzory klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych.
Art. 24112. [Wejście w życie układu] § 1. Układ wchodzi w życie w terminie w nim 
określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany:
1) zawiadomić pracowników o wejściu układu w życie, o zmianach dotyczących układu 
oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu,
2) dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu,
3) na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść.
Art. 24113 [Dostosowanie warunków umowy o pracę do postanowień układu] § 1. 
Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy 
prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę 
lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
§ 2. Postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze 
wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub 
innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Przy wypowiedzeniu 
dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę 
nawiązania stosunku pracy nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność 
wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu.
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Art. 24114 [Strony układu ponadzakładowego] § 1 Ponadzakładowy układ zbiorowy 
pracy, zwany dalej „układem ponadzakładowym”, zawierają:
1) ze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadzakładowej organizacji 
związkowej,
2) ze strony pracodawców właściwy statutowo organ organizacji pracodawców – w 
imieniu zrzeszonych w tej organizacji pracodawców.
§ 2. (skreślono).
Art. 24114a [Federacja, konfederacja] § 1. W razie gdy ponadzakładowa organizacja 
związkowa reprezentująca pracowników, dla których ma być zawarty układ 
ponadzakładowy, wchodzi w skład zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub 
ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji), do zawarcia układu jest 
upoważniona, z zastrzeżeniem § 2, wyłącznie ta ponadzakładowa organizacja związkowa.
§ 2. Ogólnokrajowa organizacja międzyzwiązkowa (konfederacja) uczestniczy w 
rokowaniach i zawiera układ ponadzakładowy w miejsce wchodzących w jej skład 
ponadzakładowych organizacji związkowych, reprezentujących pracowników, dla 
których układ ten ma być zawarty i które uzyskały reprezentatywność na podstawie art. 
24117 § 3, jedynie w razie skierowania do niej umotywowanego pisemnego wniosku 
w tej sprawie przez co najmniej jedną z pozostałych ponadzakładowych organizacji 
związkowych prowadzących rokowania w sprawie zawarcia tego układu. Organizacja, 
do której skierowano wniosek, nie może odmówić przystąpienia do rokowań; 
odmowa skutkuje pozbawieniem reprezentatywności dla potrzeb określonego układu 
ponadzakładowego wszystkich organizacji, w miejsce których powinna wstąpić 
organizacja, do której skierowany został wniosek.
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§ 3. W razie gdy organizacja pracodawców zrzeszająca pracodawców, którzy mają być 
objęci układem ponadzakładowym, wchodzi w skład federacji lub konfederacji, prawo 
do zawarcia układu przysługuje organizacji, w której pracodawcy są bezpośrednio 
zrzeszeni.
Art. 24115 [Inicjatywa zawarcia układu ponadzakładowego] Prawo wystąpienia z 
inicjatywą zawarcia układu ponadzakładowego przysługuje:
1) organizacji pracodawców uprawnionej do zawarcia układu ze strony pracodawców,
2) każdej ponadzakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracowników, dla 
których ma być zawarty układ.
Art. 24116 [Reprezentacja pracowników] § 1. Jeżeli pracowników, dla których ma być 
zawarty układ ponadzakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, 
rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające 
wspólnie poszczególne organizacje związkowe.
§ 2. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia 
układu ponadzakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy 
zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań w trybie 
określonym w § 1, do prowadzenia rokowań są uprawnione organizacje związkowe, 
które przystąpiły do rokowań. Rokowania te są prowadzone w trybie określonym w § 1.
§ 3. Warunkiem prowadzenia rokowań, o których mowa w § 2, jest uczestniczenie w 
nich co najmniej jednej reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji związkowej w 
rozumieniu art. 24117.
§ 4. Jeżeli przed zawarciem układu zostanie utworzona ponadzakładowa organizacja 
związkowa, ma ona prawo przystąpić do rokowań.
§ 5. Układ ponadzakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły 
rokowania nad tym układem, bądź co najmniej wszystkie reprezentatywne organizacje 
związkowe, w rozumieniu art. 24117, uczestniczące w rokowaniach.
Art. 24117. [Reprezentatywna organizacja związkowa] § 1 Reprezentatywną organizacją 
związkową jest ponadzakładowa organizacja związkowa: 
1) reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego lub  
2) zrzeszająca co najmniej 10% ogółu pracowników objętych zakresem 
działania statutu, nie mniej jednak niż dziesięć tysięcy pracowników, lub  
3) zrzeszająca największą liczbę pracowników, dla których ma być zawarty określony 
układ ponadzakładowy. 
§ 2. Z wnioskiem o stwierdzenie reprezentatywności ponadzakładowa organizacja 
związkowa, o której mowa w § 1 pkt 2 i 3, występuje do Sądu Okręgowego w Warszawie, 
który wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, w 
trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 
§ 3. W przypadku stwierdzenia reprezentatywności ogólnokrajowej organizacji 
międzyzwiązkowej (konfederacji) z mocy prawa stają się reprezentatywne wchodzące 
w jej skład ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia (federacje) związków 
zawodowych.
Art. 24118. [Rozszerzenie stosowania układu] § 1. Na wspólny wniosek organizacji 
pracodawców i ponadzakładowych organizacji związkowych, które zawarły układ 
ponadzakładowy, minister właściwy do spraw pracy może – gdy wymaga tego ważny 
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interes społeczny – rozszerzyć, w drodze rozporządzenia, stosowanie tego układu w 
całości lub w części na pracowników zatrudnionych u pracodawcy nieobjętego żadnym 
układem ponadzakładowym, prowadzącego działalność gospodarczą taką samą lub 
zbliżoną do działalności pracodawców objętych tym układem, ustalonej na podstawie 
odrębnych przepisów dotyczących klasyfikacji działalności, po zasięgnięciu opinii tego 
pracodawcy lub wskazanej przez niego organizacji pracodawców oraz zakładowej 
organizacji związkowej – o ile taka działa u pracodawcy – a także opinii Komisji do Spraw 
Układów Zbiorowych Pracy powołanej na podstawie odrębnych przepisów.
§ 2. Wniosek o rozszerzenie stosowania układu ponadzakładowego powinien wskazywać 
nazwę pracodawcy i jego siedzibę, a także uzasadnienie potrzeby rozszerzenia 
stosowania układu ponadzakładowego oraz zawierać informacje i dokumenty niezbędne 
do stwierdzenia wymogów, o których mowa w § 1.
§ 3. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w § 1, nie wymaga skierowania do 
zaopiniowania przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców.
§ 4. Rozszerzenie stosowania układu ponadzakładowego obowiązuje nie dłużej niż do 
czasu objęcia pracodawcy innym układem ponadzakładowym.
§ 5. Do wniosku o uchylenie rozszerzenia stosowania układu stosuje się odpowiednio 
przepisy § 1–3 oraz art. 2418 § 2.
Art. 24119. [Przekształcenia organizacyjne stron] § 1. W razie połączenia lub 
podziału organizacji związkowej lub organizacji pracodawców, która zawarła układ 
ponadzakładowy, jej prawa i obowiązki przechodzą na organizację powstałą w wyniku 
połączenia lub podziału.
§ 2. W razie rozwiązania organizacji pracodawców lub wszystkich organizacji 
związkowych, będących stroną układu ponadzakładowego, pracodawca może odstąpić 
od stosowania układu ponadzakładowego w całości lub w części po upływie okresu co 
najmniej równego okresowi wypowiedzenia układu, składając stosowne oświadczenie 
na piśmie pozostałej stronie tego układu. Przepis art. 2418 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 3. (skreślono).
§ 4. Informacje dotyczące spraw, o których mowa w § 1 i 2, podlegają zgłoszeniu do 
rejestru układów.
Art. 24120–24121. (skreślono).
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy
Art. 24122. (skreślono).
Art. 24123. [Strony układu zakładowego] Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej 
“układem zakładowym”, zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa.
Art. 24124. [Inicjatywa zawarcia układu] Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia 
układu zakładowego przysługuje:
1) pracodawcy,
2) każdej zakładowej organizacji związkowej.
Art. 24125 [Wspólna reprezentacja] § 1. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty 
układ zakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, rokowania w 
celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie 
poszczególne organizacje związkowe.
§ 2. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia 
układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia 
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układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań w trybie określonym 
w § 1, do prowadzenia rokowań są uprawnione organizacje związkowe, które przystąpiły 
do rokowań. Rokowania te są prowadzone w trybie określonym w § 1.
§ 3. Warunkiem prowadzenia rokowań, o których mowa w § 2, jest uczestniczenie w nich 
co najmniej jednej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu 
przepisów art. 24125a.
§ 4. Jeżeli przed zawarciem układu zostanie utworzona zakładowa organizacja związkowa, 
ma ona prawo przystąpić do rokowań.
§ 5. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły 
rokowania nad tym układem, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje 
związkowe, w rozumieniu art. 24125a, uczestniczące w rokowaniach.
Art. 24125a. [Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa] § 1. Reprezentatywną 
zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:
1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej 
organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 
pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u 
pracodawcy, lub
2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.
§ 2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których 
mowa w § 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja 
zrzeszająca największą liczbę pracowników.
§ 3. Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w zakładowej organizacji 
związkowej, o której mowa w § 1 i 2, uwzględnia się wyłącznie pracowników należących 
do tej organizacji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do rokowań 
w sprawie zawarcia układu zakładowego. W razie gdy pracownik należy do kilku 
zakładowych organizacji związkowych, uwzględniony może być tylko jako członek jednej 
wskazanej przez niego organizacji związkowej.
§ 4. Zakładowa organizacja związkowa może przed zawarciem układu zakładowego 
zgłosić uczestnikom prowadzącym rokowania w sprawie zawarcia tego układu pisemne 
zastrzeżenie co do spełniania przez inną zakładową organizację związkową kryteriów 
reprezentatywności, o których mowa w § 1 i 2; prawo zgłoszenia zastrzeżenia przysługuje 
również pracodawcy.
§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4, zakładowa organizacja związkowa, wobec której 
zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego – sądu pracy właściwego 
dla siedziby pracodawcy z wnioskiem o stwierdzenie jej reprezentatywności. Sąd wydaje 
w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
Art. 24126. [Relacja do układu ponadzakładowego] § 1. Postanowienia układu 
zakładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia 
obejmującego ich układu ponadzakładowego.
§ 2. Układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników 
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2, 
oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
Art. 24127. [Zawieszenie stosowania układu] § 1. Ze względu na sytuację finansową 
pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu 
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stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu 
ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata. W razie gdy u 
pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu 
stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony 
uprawnione do zawarcia układu zakładowego.
§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednio 
układów zakładowych lub układów ponadzakładowych. Ponadto informację o 
zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego strony porozumienia przekazują 
stronom tego układu.
§ 3. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym mowa w § 1, nie stosuje 
się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego 
warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku 
pracy.
Art. 24128. [Rokowania] § 1. Układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego 
pracodawcę, jeżeli pracodawcy ci wchodzą w skład tej samej osoby prawnej.
§ 2. Rokowania nad zawarciem układu zakładowego prowadzą:
1) właściwy organ osoby prawnej, o której mowa w § 1, oraz
2) wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawców, z 
zastrzeżeniem § 3.
§ 3. Jeżeli zakładowe organizacje związkowe należą do tego samego związku, federacji 
lub konfederacji, do prowadzenia rokowań w ich imieniu jest uprawniony organ 
wskazany przez ten związek, federację lub konfederację.
§ 4. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia 
układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia 
układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań, do prowadzenia 
rokowań są uprawnione organizacje związkowe, które do nich przystąpiły, pod 
warunkiem uczestniczenia w tych rokowaniach wszystkich organów, o których mowa 
w § 3, wskazanych przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentujące 
pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład osoby prawnej, 
reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3.
§ 5. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły 
rokowania nad tym układem, bądź co najmniej wszystkie organy, o których mowa w § 3, 
wskazane przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników 
zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład osoby prawnej, reprezentatywne 
w rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3.
§ 6. Przepisy § 1–5 stosuje się odpowiednio do jednostki nieposiadającej osobowości 
prawnej, w skład której wchodzi więcej niż jeden pracodawca.
Art. 24129. [Połączenie lub rozwiązanie organizacji związkowych] § 1 (skreślony).
§ 2. W razie połączenia zakładowych organizacji związkowych, z których choćby jedna 
zawarła układ zakładowy, jej prawa i obowiązki przechodzą na organizację powstałą w 
wyniku połączenia.
§ 3. W razie rozwiązania wszystkich organizacji związkowych, które zawarły układ 
zakładowy, pracodawca może odstąpić od stosowania tego układu w całości lub w części 
po upływie okresu co najmniej równego okresowi wypowiedzenia układu. Przepis art. 
2418 § 2 stosuje się odpowiednio.
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§ 4. (skreślono).
Art. 24130. [Międzyzakładowa organizacja związkowa] Przepisy rozdziału stosuje się 
odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej działającej u pracodawcy.

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I. Przepisy ogólne
Art. 242. [Droga sądowa; postępowanie pojednawcze] § 1. Pracownik może dochodzić 
swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.
§ 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia 
postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.
Art. 243. [Polubowne załatwianie sporów] Pracodawca i pracownik powinni dążyć do 
polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.
 
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze
Art. 244. [Komisje pojednawcze] § 1. W celu polubownego załatwiania sporów o 
roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze.
§ 2. (skreślono).
§ 3. Komisję pojednawczą powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja 
związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – 
pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
§ 4. (skreślono).
Art. 245. [Zasady i tryb powoływania komisji pojednawczej] W trybie przewidzianym w 
art. 244 § 3 ustala się:
1) zasady i tryb powoływania komisji,
2) czas trwania kadencji,
3) liczbę członków komisji.
Art. 246. [Zakaz członkostwa w komisji] Członkiem komisji pojednawczej nie może być:
1) osoba zarządzająca, w imieniu pracodawcy, zakładem pracy,
2) główny księgowy,
3) radca prawny,
4) osoba prowadząca sprawy osobowe, zatrudnienia i płac.
Art. 247. [Wybór przewodniczącego; regulamin] Komisja pojednawcza wybiera ze swego 
grona przewodniczącego komisji oraz jego zastępców i ustala regulamin postępowania 
pojednawczego.
Art. 248. [Wszczęcie postępowania] § 1. Komisja pojednawcza wszczyna postępowanie 
na wniosek pracownika zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu. Na wniosku 
stwierdza się datę jego wpływu.
§ 2. Zgłoszenie przez pracownika wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg 
terminów, o których mowa w art. 264.
Art. 249. [Skład komisji] Komisja pojednawcza przeprowadza postępowanie pojednawcze 
w zespołach składających się co najmniej z 3 członków tej komisji.
Art. 250. (skreślono).
Art. 251. [Terminy zakończenia postępowania] § 1. Komisja pojednawcza powinna dążyć, 
aby załatwienie sprawy w drodze ugody nastąpiło w terminie 14 dni od dnia złożenia 
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wniosku. Termin zakończenia postępowania przed komisją pojednawczą stwierdza się w 
protokole posiedzenia zespołu.
§ 2. W sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy, 
o których mowa w art. 264, wniosek do komisji pojednawczej wnosi się przed upływem 
terminów określonych w tym przepisie.
§ 3. W sprawach, o których mowa w § 2, postępowanie pojednawcze kończy się z 
mocy prawa z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika, a w innych 
sprawach – z upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Art. 252. [Ugoda] Ugodę zawartą przed komisją pojednawczą wpisuje się do protokołu 
posiedzenia zespołu. Protokół podpisują strony i członkowie zespołu.
Art. 253. [Niedopuszczalność ugody] Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby 
sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
Art. 254. [Przekazanie sprawy sądowi pracy] Jeżeli postępowanie przed komisją 
pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody, komisja na żądanie pracownika, 
zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania pojednawczego, 
przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy. Wniosek pracownika o polubowne 
załatwienie sprawy przez komisję pojednawczą zastępuje pozew. Pracownik zamiast 
zgłoszenia tego żądania może wnieść pozew do sądu pracy na zasadach ogólnych.
Art. 255. [Wykonanie ugody w trybie KPC] § 1. W razie niewykonania ugody przez 
pracodawcę podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego, po nadaniu jej przez sąd pracy klauzuli wykonalności.
§ 2. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykonalności, jeżeli ze złożonych akt komisji 
wynika, że ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Nie 
wyklucza to możliwości dochodzenia ustalenia niezgodności ugody z prawem lub 
zasadami współżycia społecznego na zasadach ogólnych.
Art. 256. [Uznanie ugody za bezskuteczną] Pracownik może wystąpić do sądu pracy w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody z żądaniem uznania jej za bezskuteczną, jeżeli 
uważa, że ugoda narusza jego słuszny interes. Jednakże w sprawach, o których mowa 
w art. 251 § 2, z żądaniem takim pracownik może wystąpić tylko przed upływem 14 dni 
od dnia zawarcia ugody.
Art. 257. [Prawo do wynagrodzenia za czas udziału w pracach komisji] Sprawowanie 
obowiązków członka komisji pojednawczej jest funkcją społeczną. Jednakże członek 
komisji pojednawczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nie przepracowany w 
związku z udziałem w pracach komisji.
Art. 258. [Siedziba komisji; wydatki komisji] § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
komisji pojednawczej warunki lokalowe oraz środki techniczne umożliwiające właściwe 
jej funkcjonowanie.
§ 2. Wydatki związane z działalnością komisji pojednawczej ponosi pracodawca. 
Wydatki te obejmują również równowartość utraconego wynagrodzenia za czas nie 
przepracowany przez pracownika w związku z udziałem w postępowaniu pojednawczym.
Art. 259–261. (skreślono).
Rozdział III. Sądy pracy
Art. 262. [Właściwość sądu pracy] § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają:
1) sądy pracy – stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz
2) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych – stanowiące odrębne jednostki organizacyjne 
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sądów wojewódzkich,
zwane sądami pracy.
§ 2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:
1) ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,
2) stosowania norm pracy,
3) pomieszczeń w hotelach pracowniczych.
§ 3. Zasady tworzenia sądów pracy, organizację i tryb postępowania przed tymi sądami 
regulują odrębne przepisy.
Art. 263. uchylony od 1.3.2006 r.
Art. 264. [Terminy dochodzenia roszczeń] § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o 
pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego 
umowę o pracę.
§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w 
ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
Art. 265. [Przywrócenie terminu] § 1. Jeżeli pracownik nie dokonał – bez swojej winy 
– w terminie czynności, o których mowa w art. 97 § 21 i w art. 264, sąd pracy na jego 
wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu.
§ 2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od 
dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić 
okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.
Art. 266–280. (skreślono).
 
Dział trzynasty Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Art. 281. [Katalog wykroczeń] Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:
1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna 
być zawarta umowa o pracę,
2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,
3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, 
naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,
4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o 
odpowiedzialności porządkowej pracowników,
5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych 
z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracowników
– podlega karze grzywny.
Art. 282. [Katalog wykroczeń] § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:
1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi 
rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie 
obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie 
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obniża wymiar tego urlopu,
3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego 
wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub 
sądem pracy.
Art. 283. [Naruszenie przepisów BHP] § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierując pracownikami, nie 
przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto:
1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego inspektora 
pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie 
prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej 
działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować 
zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników,
2) 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,
3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia 
techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które 
nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
5) wbrew obowiązkowi stosuje:
a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości 
dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,
b) substancje i preparaty chemiczne nie oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający 
ich identyfikację,
c) niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nie posiadające 
kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich 
szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
6) 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,
7) nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu inspektora 
pracy,
8) utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy w szczególności uniemożliwia 
prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do 
wykonywania jej zadań.
 
Rozdział II (skreślono).
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Art. 284–2901. (skreślono).
Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń
Art. 291. [Terminy przedawnienia roszczeń] § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają 
przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
§ 2. Jednakże roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez 
pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca 
powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z 
upływem 3 lat od jej wyrządzenia.
§ 21. Przepis § 2 stosuje się także do roszczenia pracodawcy, o którym mowa w art. 611 
oraz w art. 1011 § 2.
§ 3. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o 
naprawienie tej szkody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 4. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność 
prawną.
§ 5. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do 
rozstrzygania sporów, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą w trybie 
określonym w kodeksie przed takim organem, ulega przedawnieniu z upływem 10 lat 
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody.
Art. 292. [Roszczenie przedawnione] Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, 
chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z 
przedawnienia; zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne.
Art. 293. [Siła wyższa] Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie 
może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym 
do rozstrzygania sporów.
Art. 294. [Bieg terminu przedawnienia] Przedawnienie względem osoby, która nie ma 
pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej 
całkowitego ubezwłasnowolnienia, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 
lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania 
przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia wynosi 1 rok, jego bieg liczy 
się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała 
przyczyna jego ustanowienia.
Art. 295. [Przerwanie biegu terminu przedawnienia] § 1. Bieg przedawnienia przerywa 
się:
1) przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania 
sporów lub egzekwowania roszczeń, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia 
lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
2) przez uznanie roszczenia.
§ 2. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jeżeli przerwa biegu 
przedawnienia nastąpiła wskutek jednej z przyczyn przewidzianych w § 1 pkt 1, 
przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie wszczęte w celu dochodzenia 
lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, nie zostanie zakończone.
Dział czternasty (uchylono).
Art. 2951–2952. (uchylono).
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Dział piętnasty. Przepisy końcowe
Art. 296. (skreślono).
Art. 297. [Upoważnienie – prawo do wynagrodzenia] Minister Pracy i Polityki Socjalnej 
określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania wynagrodzenia:
a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy,
b) stanowiącego podstawę ustalania wysokości kar pieniężnych, potrąceń, odszkodowań, 
odpraw pośmiertnych lub innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
2) sposób ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia.
Art. 298 (uchylono).
Art. 2981. [Upoważnienie – dokumentacja i akta osobowe] Minister Pracy i Polityki 
Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia 
akt osobowych pracownika.
Art. 2982. [Upoważnienie – nieobecności i zwolnienia] Minister Pracy i Polityki Socjalnej 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz 
zakres przysługujących pracownikom zwolnień od pracy, a także przypadki, w których za 
czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Art. 2983 (uchylono).
Art. 299. (skreślono).
Art. 300. [Odpowiednie stosowanie przepisów KC] W sprawach nie unormowanych 
przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.
Art. 301. [Służba wojskowa] § 1. Szczególne uprawnienia związane ze stosunkiem pracy 
osób powołanych do czynnej służby wojskowej i zwolnionych z tej służby normują 
przepisy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy o 
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
§ 2. Okres czynnej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie i na 
zasadach przewidzianych w przepisach, o których mowa w § 1.
Art. 302. [Służby mundurowe] Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, 
Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na 
zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.
Art. 303. [Praca nakładcza] § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres 
stosowania przepisów prawa pracy do osób wykonujących pracę nakładczą, ze zmianami 
wynikającymi z odmiennych warunków wykonywania tej pracy.
§ 2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zakres stosowania 
przepisów prawa pracy do osób stale wykonujących pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy lub umowa o pracę nakładczą, ze zmianami wynikającymi z odmiennych 
warunków wykonywania tej pracy.
Art. 304. [Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp względem nie pracowników] § 1. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których 
mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć 
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odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego 
pracownikami.
§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do jednostek 
organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek 
pracy, w ramach prac społecznie użytecznych.
§ 4. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące 
udział w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do 
zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.
§ 5. Minister Obrony Narodowej – w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, 
a Minister Sprawiedliwości – w stosunku do osób przebywających w zakładach karnych 
lub w zakładach poprawczych, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, 
określą, w drodze rozporządzeń, zakres stosowania do tych osób przepisów działu 
dziesiątego w razie wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy 
lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
Art. 3041. [Obowiązki w zakresie bhp] Obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie 
określonym przez pracodawcę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę 
na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę.
Art. 3042. [Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych] Do członków rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych i współpracujących z nimi członków ich rodzin oraz członków 
spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych) stosuje się odpowiednio art. 208 § 1, art. 
213 § 2, art. 217 § 2, art. 218, art. 220 § 1 i art. 221 § 1–3.
Art. 3043. [Praca na własny rachunek] Do osób fizycznych prowadzących na własny 
rachunek działalność gospodarczą stosuje się odpowiednio art. 208 § 1.
Art. 3044. [Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp względem osób wykonujących 
krótkotrwałe prace] Pracodawca jest obowiązany przydzielać niezbędną odzież 
roboczą i środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo 
czynności inspekcyjne, w czasie których ich własna odzież może ulec zniszczeniu lub 
znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac 
lub czynności.
Art. 3045. [Wyjątkowa dopuszczalność pracy dzieci] § 1. Wykonywanie pracy lub innych 
zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone 
wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, 
sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub 
opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.
§ 2. Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie, o którym mowa w § 1, na wniosek 
podmiotu określonego w tym przepisie.
§ 3. Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy 
lub innych zajęć zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1: 
1) powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,
2) zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.
§ 4. Podmiot, o którym mowa w § 1, dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia: 
1) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie 
przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
2) opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do 
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wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
3) orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko 
pracy lub innych zajęć zarobkowych,
4) jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu – opinię dyrektora szkoły, do której 
dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w 
czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.
§ 5. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać: 
1) dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,
2) oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przewidzianym w § 1,
3) określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać 
dziecko,
4) określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć 
zarobkowych,
5) określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć 
zarobkowych,
6) inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, 
charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.
§ 6. Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy inspektor 
pracy cofa wydane zezwolenie.
§ 7. Właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że 
warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.
UWAGA! Zgodnie z przepisem przejściowym – art. 20 ustawy z 14.11.2003 r. – art. 3045 
Kodeksu stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej.
Art. 305. (skreślono).

*) - Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE L 
263 z 24.09.1983, z późn. zm.), „. 
2) dyrektywy 86/188/EWG z dnia 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz. Urz. 
WE L 137 z 24.05.1986), 
3) dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków 
w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 
183 z 29.06.1989), 
4) dyrektywy 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań 
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 
30.12.1989), 
5) dyrektywy 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez 
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pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989, z późn. zm.), 
6) dyrektywy 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych 
wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających 
z wyposażenia ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989), 
7) dyrektywy 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania 
ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa 
pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 156 z 21.06.1990), 
8) dyrektywy 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w 
dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi 
w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 156 z 21.06.1990), 
9) dyrektywy 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych 
podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 196 z 26.07.1990, z późn. zm.), 
10) dyrektywy 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych 
wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników 
chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 177 z 05.07.1991), 
11) dyrektywy 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające 
wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w 
stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy (Dz. Urz. WE L 206 z 
29.07.1991), 
12) dyrektywy 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do 
umowy lub stosunku pracy (Dz. Urz. WE L 288 z 08.07.1992), 
13) dyrektywy 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach 
tymczasowych lub ruchomych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992), 
14) dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 
26.08.1992), 
15) dyrektywy 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia 
środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią 
(dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
(Dz. Urz. WE L 348 z 28.11.1992), 
16) dyrektywy 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy (Dz. Urz. WE L 307 z 13.12.1993), 
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17) dyrektywy 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób 
młodych (Dz. Urz. WE L 216 z 20.08.1994), 
18) dyrektywy 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego 
dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji 
Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw 
Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz. 
Urz. WE L 145 z 19.06.1996), 
19) dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997), 
20) dyrektywy 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w 
sprawach dyskryminacji ze względu na płeć (Dz. Urz. WE L 14 z 20.01.1998), 
21) dyrektywy 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w 
miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 131 z 05.05.1998), 
22) dyrektywy 99/70//WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego 
w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji 
Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw 
Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. 
Urz. WE L 175 z 10.07.1999), 
23) dyrektywy 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. 
WE L 23 z 28.01.2000), 
24) dyrektywy 2000/34/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 93/104/
WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i 
działalności wyłączonej z tej dyrektywy (Dz. Urz. WE L 195 z 01.08.2000), 
25) dyrektywy 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiającej pierwszą listę 
indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy 
- w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w 
miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 142 z 16.06.2000), 
26) dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę 
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. Urz. 
WE L 180 z 19.07.2000), 
27) dyrektywy 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w 
miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 262 z 17.10.2000), 
28) dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 
02.12.2000), 
29) dyrektywy 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników 
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na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z 
6.07.2002), 
30) dyrektywy 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań 
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników 
na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa 
szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 42 z 
15.02.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 
ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 
- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie 
specjalne. 
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Od	Wydawnictwa.

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą w zakresie 
budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wykonywania opracowań 
projektowych, eksperckich oraz kontroli, utrzymania i remontów budynków. 
Przeznaczona dla studentów budownictwa i architektury, inżynierów budownictwa, 
rzeczoznawców, biegłych sądowych z zakresu budownictwa, zarządców nieruchomości 
i realizatorów inwestycji.  

Seria czerwona „Prawo w Budownictwie” traktuje o wszelkich aspektach prawnych 
w budownictwie, procesach inwestycyjnych, procedur administracyjnych, aspektach 
opinii sądowych i pracy biegłych sądowych z zakresu budownictwa, metodologii opinii 
sądowych, odpowiedzialności prawnej w budownictwie.

Seria zielona „Konstrukcje i Technologia” to opracowania z zakresu konstrukcji 
budowlanych i inżynieryjnych, teorii konstrukcji, budownictwa miejskiego, technologii 
robót budowlanych, robót ziemnych, betonowych, montażowych, specjalnych 
technologii w budownictwie, technologie bez wykopowe.

Seria niebieska „Ekspertyzy i diagnostyka budynków” to wydawnictwo dotyczące 
utrzymania budynków, kontroli okresowych ekspertyz technicznych, budowlanych 
oceny stanu technicznego ,diagnostyki budynków, uszkodzeń, awarii.

 
Seria czarna „Budynki na terenach górniczych” dotyczy zagadnień projektowania, 
realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów, modernizacji budynków, zabezpieczeń 
na terenach górniczych jak również problemów uszkodzeń ,odszkodowań, oddziaływań 
na strukturę inżynieryjną, uzbrojenie budowle przemysłowe, tereny proinwestycyjne.

Wydawnictwa te są efektem doświadczeń zawodowych dr inż. Krzysztofa Michalika, 
jego współpracowników  i wykładów na kierunku budownictwo w Wyższej Szkole 
Technicznej w Katowicach Katedra Technologii Budownictwa ,opracowane również 
jako skrypty ,podręczniki akademickie, prezentacje multimedialne dla przedmiotów 
Budownictwo Miejskie, Technologia Robót Budowlanych i Projektowanie budynków na 
terenach Górniczych. 
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Bliższe informacje na stronach internetowych:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl

www.rzeczoznawca-michalik.pl

WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO PROPONUJE KSIĄŻKI TEGO SAMEGO 
AUTORA:

1.Michalik K.,” Kontrole okresowe stanu technicznego budynków.” Wydawnictwo Prawo 
i Budownictwo, Chrzanów 2014.

2.Michalik K. ,”Roboty ziemne w budownictwie.”
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

3.Gąsiorowski .,Michalik K. ,”Projektowanie budynków sztywnych na terenach 
górniczych .”-Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

4.Michalik K. ,”Ekspertyzy techniczne i diagnostyka w budownictwie .”
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

5.Michalik K. ,”Procesy inwestycyjne i procedury administracyjne w budownictwie.” 
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

6.Michalik K. ,”Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu prawnym” 
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

7.Michalik K. ,”Odpowiedzialność prawna w budownictwie” 
Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.
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W przygotowaniu:

1.Michalik K. ,Gąsiorowski T. ,”Projektowanie i realizacja budynków na terenach 
górniczych” tom 1.

2.Michalik K. ,Gąsiorowski T. ,” Eksploatacja ,remonty i wzmacnianie budynków na 
terenach górniczych” tom 2.

3.Michalik K. ,Gąsiorowski T.” Odszkodowania za uszkodzenia budynków na terenach 
górniczych.” tom 3.

4.Michalik K., ”Remonty i naprawy budynków .”

5.Michalik K.,- ”Budownictwo miejskie .”

6.Michalik K.-„Technologia robót budowlanych roboty montażowe i rozbiórkowe”

7.Michalik K. Gąsiorowski T.-„Nowoczesne technologie w budownictwie miejskim” 

8.Michalik K. ,”Kosztorysowanie robót budowlanych.” 

9.Michalik K. ,”Kosztorysowanie robót specjalnych w budownictwie” 
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