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 Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy (art. 10 Kodeksu 

pracy).

 Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę

(art. 13 Kodeksu pracy).

 Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego 

wypełniania takich samych obowiązków (art. 112 Kodeksu pracy).

 Pracownik ma prawo do wypoczynku (art. 14 Kodeksu pracy).

 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Źródła tych praw wywodzą się z Konstytucji RP.

Podstawowe zasady prawa pracy
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Art. 66

1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy

i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

Art. 68 ust. 1

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

KONSTYTUCJA RP
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• Bezpieczeństwo i higiena pracy to stan warunków pracy

oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany

poziom ochrony zdrowia przed zagrożeniami występującymi

w środowisku pracy.

• Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 

ponosi pracodawca (art. 207 § 1 Kodeksu pracy).

• 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. Przepis ten stosuje się odpowiednio 

do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeśli nie zarządza on osobiście 

zakładem (art. 31 Kodeksu pracy).

Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Pracodawca obowiązany jest:

 organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy,

 zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia 

uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

 reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu 

doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia 

pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania 

pracy,

Obowiązki pracodawcy



6www.pip.gov.pl

Pracodawca obowiązany jest:

 zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy 

i chorobom zawodowym,

 uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub 

karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych,

 zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń 

wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

 zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Obowiązki pracodawcy
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Pracodawca (oraz osoba kierująca pracownikami) obowiązany jest znać, 

w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, 

przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady bhp.

Pracodawca obowiązany jest odbyć szkolenie w dziedzinie bhp 

w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim 

obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki 

pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań 

służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Szkolenie pracodawcy
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Służba bhp to:

- jednoosobowa lub wieloosobowa komórka,

- pracownik zatrudniony przy innej pracy,

- specjalista spoza zakładu.

Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy, a w niektórych 
przypadkach pracodawca może sam wykonywać zadania służby bhp.

Szczegółowy zakres działania służby bhp, jej, uprawnienia, 
organizację, liczebność i podporządkowanie określa rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 2.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Organizacja służby bhp
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Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp

Do zadań służby bhp należy m.in.:

 przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania 

przepisów i zasad bhp,

 informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych 

i formułowanie wniosków zmierzających do ich usunięcia,

 sporządzanie corocznych analiz stanu bhp, zawierających propozycje 

poprawy warunków pracy,

 doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp, 

a także w zakresie organizacji i metod pracy oraz doboru środków 

ochrony zbiorowej i indywidualnej,

Funkcje i zadania służby bhp
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 opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczący bhp 

na stanowiskach pracy,

 udział w postępowaniach powypadkowych oraz w opracowywaniu 

wniosków wynikających z badania okoliczności i przyczyn wypadków 

przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,

 udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, jakie wiąże się 

z wykonywaną pracą,

 współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi (lub osobami), 

np. w zakresie organizacji szkoleń bhp i zapewnienia ich 

odpowiedniego poziomu merytorycznego,

Zadania służby bhp
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 współpraca z lekarzem sprawującym 

profilaktyczna opiekę zdrowotną nad 

pracownikami,

 współdziałanie ze społeczną inspekcją 

pracy oraz z zakładowymi organizacjami 

związkowymi,

 uczestniczenie w konsultacjach 

w zakresie bhp oraz praca w komisjach 

zajmujących się problematyką bhp.

Zadania służby bhp

Źródło: Pixabay.com
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Do zakresu działania służby bhp należy również

prowadzenie rejestrów, kompletowanie 

i przechowywanie dokumentów dotyczących:

 wypadków przy pracy,

 stwierdzonych chorób zawodowych

i podejrzeń o takie choroby,

 wyników badań i pomiarów czynników

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami.

Zadania służby bhp
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Służba bhp jest uprawniona do:

 przeprowadzania kontroli stanu bhp, a także przestrzegania 

przepisów bhp,

 wydawania zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień,

 występowania z wnioskami o zastosowanie kar porządkowych oraz 

o nagradzanie pracowników,

 wstrzymywania pracy maszyn, czy wstrzymywanie pracy 

w zakładzie lub jego części,

 odsuwania pracownika od pracy.

Uprawnienia służby bhp
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 Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez 

pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę 

uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. 

 Społecznym inspektorem pracy może być pracownik zakładu, 

który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje 

stanowiska kierowniczego, choć zakładowe organizacje 

związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy 

będzie pracownik zakładu niebędący członkiem związku 

zawodowego.

Społeczna inspekcja pracy
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 Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do 

pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania swoich 

zadań. Może również żądać od Dyrektora oraz od pracowników 

szkoły informacji i dokumentów w sprawach wchodzących w zakres 

jego działania.

 Kwestie te uregulowane zostały w Ustawie o społecznej inspekcji 

pracy z 24 czerwca 1983 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 35, poz. 163). 

Tekst jednolity:  
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830350163/U/D19830163Lj.pdf

Społeczna inspekcja pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830350163/U/D19830163Lj.pdf
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Państwowa Inspekcja Pracy jest organem 

powołanym do sprawowania nadzoru 

i kontroli przestrzegania prawa pracy, 

w szczególności przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także przepisów dotyczących legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

w zakresie określonym w ustawie.

Państwowa Inspekcja Pracy
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Do zadań PIP należy również podejmowanie działań

polegających na zapobieganiu i ograniczaniu 

zagrożeń w środowisku pracy, w tym:

 działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających

do zapewnienia przestrzegania prawa pracy,

 udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia

i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa 

pracy.

Zasady działania PIP wynikają z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

PIP to nie tylko kontrole i kary
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Podstawowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy,

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy,

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005r.

w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla

zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.



Przepisy i zasady bhp

Źródło: Pixabay.com
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Częścią ogólnego systemu zarządzania organizacją powinien być 

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obejmujący 

takie elementy, jak:

 identyfikacje zagrożeń i ich źródeł,

 szacowanie ryzyka i jego redukcja,

 formułowanie polityki i celów w dziedzinie bhp,

 planowanie i organizacja działań wymaganych do osiągnięcia celów

 szkolenie i motywacja zatrudnionych do bezpiecznej pracy, 

 kontrolowanie warunków pracy i postępowania ludzi,

 stałe usprawnianie zakładowego systemu bezpieczeństwa. 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
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System zarządzania bhp

Źródło: https://gdansk.pip.gov.pl/pl/dzialania/dla-pracodawcow/niezbednik-pracodawcy/1999,systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy.html?print=1

https://gdansk.pip.gov.pl/pl/dzialania/dla-pracodawcow/niezbednik-pracodawcy/1999,systemy-zarzadzania-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy.html?print=1


21www.pip.gov.pl

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 

zdarzeń związanych z wykonywana pracą, powodujących straty, 

w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków 

zdrowotnych, w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy 

lub sposobu wykonywania pracy.

Ocena ryzyka to proces analizowania ryzyka i wyznaczania 

dopuszczalności tego ryzyka. Inaczej mówiąc jest to:

 sprawdzenie, co w miejscu pracy może zaszkodzić pracownikowi,

 określenie, co można jeszcze poprawić, aby zminimalizować zagrożenie,

 ocena, czy zastosowane działania przyniosły oczekiwane skutki.

Ocena ryzyka zawodowego
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Ocena ryzyka zawodowego

Skutki pracy w warunkach ryzyka

Proces pracy

Choroba

Pracownik

Wypadek

Ryzyko
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Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko związane z wykonywaną 

pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające 

ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku, które wiąże się 

z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

(art. 226 Kodeksu pracy).

Ocena ryzyka powinna być dokonana podczas organizacji stanowisk 

pracy, planowania procesu pracy, ale również w razie zmiany 

organizacji pracy, w razie pojawienia się nowych procesów pracy, 

nowych zagrożeń – § 39 a ust.1 rozporządzenia w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena ryzyka zawodowego
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Obowiązek aktualizacji oceny ryzyka w związku 

z pojawieniem się ryzyka zakażenia SARS-CoV-2

Ocena ryzyka powinna być aktualizowana, 

w szczególności, w odniesieniu do zmian

mających znaczenie dla zdrowia pracowników 

w miejscu pracy – § 6 rozporządzenia

w sprawie szkodliwych czynników

biologicznych dla zdrowia w środowisku

pracy oraz ochrony zdrowia pracowników

zawodowo narażonych na te czynniki.

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Źródło: Pixabay.com
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 Najważniejszym etapem w całym procesie oceny ryzyka jest 

identyfikacja zagrożeń.

 Zagrożeń należy poszukiwać przy wszystkich pracach, które 

wykonuje pracownik.

 Zagrożenia mogą wynikać ze środowiska materialnego oraz mogą 

je powodować czynniki niematerialne. 

 Czynniki środowiska materialnego mogą powodować wypadki przy 

pracy, czynniki niematerialne – choroby, choć mogą być w tym 

zakresie wyjątki (np. hałas może spowodować zarówno wypadek 

przy pracy, jak i chorobę).

Identyfikacja zagrożeń
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Zagrożenia można podzielić na:

 fizyczne,

 chemiczne,

 biologiczne,

 psychofizyczne (obciążenia statyczne, 

dynamiczne, monotypia ruchów),

 psychospołeczne (stresogeny).

Największą grupę stanowią zagrożenia fizyczne, 

wśród których stosuje się jeszcze rozmaite podziały. 

Zagrożenia fizyczne są powodem największej liczby wypadków

przy pracy.

Rodzaje zagrożeń

Źródło: Pixabay.com
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ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE
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Szkodliwe czynniki biologiczne

Szkodliwe czynniki biologiczne:

 drobnoustroje komórkowe

 jednostki bezkomórkowe zdolne

do replikacji lub przenoszenia

materiału genetycznego

 hodowle komórkowe

 pasożyty wewnętrzne człowieka.

Mówiąc prościej są to wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty i inne formy 

biologiczne, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.

Źródło: Pixabay.com
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Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

Szkodliwe czynniki biologiczne klasyfikuje się do 4 grup:

 Grupa 1 zagrożenia – czynniki, przez

które wywołanie chorób u ludzi

jest mało prawdopodobne.

 Grupa 2 zagrożenia – czynniki,

które mogą wywołać choroby

u ludzi i mogą być niebezpieczne

dla pracowników, ale ich rozprzestrzenianie

w populacji ludzkiej jest mało

prawdopodobne; zazwyczaj istnieją

skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
Źródło: Pixabay.com
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Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

 Grupa 3 zagrożenia – czynniki, które mogą wywołać u ludzi 

ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich 

rozprzestrzenianie w populacji ludzkiej jest bardzo 

prawdopodobne; zazwyczaj istnieją skuteczne metody profilaktyki 

lub leczenia.

 Grupa 4 zagrożenia – czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie 

choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich 

rozprzestrzenianie w populacji ludzkiej jest bardzo 

prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją skuteczne metody 

profilaktyki lub leczenia.
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Wirus SARS-CoV-2

Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej 2020/739 z dnia 3 czerwca 

2020 roku, wirus SARS-CoV-2 powinien zostać sklasyfikowany jako 

czynniki biologiczny 3 grupy zagrożenia.

 do 24 listopada 2020r. postanowienia dyrektywy muszą zostać 

zaimplementowane do prawa polskiego, czyli wykaz szkodliwych 

czynników biologicznych musi zostać uzupełniony o SARS-CoV-2, 

wywołujący chorobę COVID-19.

Popularny wirus grypy należący do rodziny Orthomyxoviridae jest 

czynnikiem 2 grupy zagrożenia. Podobnie bakteria Streptococcus

pneumoniae wywołująca zapalenie płuc.
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Inne szkodliwe czynniki biologiczne

Według niektórych zalicza się do tej grupy również 

wszystkie inne czynniki roślinne lub zwierzęce 

(niewymienione w rozporządzeniu), 

w tym:

 zwierzęta (jak psy, koty, dziki, węże, osy, 

zwierzęta gospodarskie),

 rośliny.

Same w sobie nie muszą być zagrożeniem, 

ale kontakt z nimi może zakończyć się podrapaniem, 

pokąsaniem, pogryzieniem, poparzeniem, 

przygnieceniem.

Źródło: Pixabay.com
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Zagrożenia biologiczne

Obowiązek: 

W razie zatrudnienia pracownika

w warunkach narażenia na działanie

szkodliwych czynników biologicznych, 

pracodawca stosuje wszelkie dostępne

środki eliminujące narażenie, a jeśli to

jest niemożliwe  - ograniczające stopień

tego narażenia, przy odpowiednim

wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki

(art. 2221 §1 Kodeksu pracy).
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Sposoby ochrony

 zachowanie dystansu społecznego,

niepodawanie dłoni na powitanie,

 mycie i dezynfekcja rąk,

 utrzymanie czystości -

dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni,

 instrukcje bezpiecznego postępowania, 

procedury, regulaminy, 

 szkolenia bhp,

 badania profilaktyczne,

 szczepienia (np. przeciw grypie),

 stosowanie środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej.

Źródło: Pixabay.com
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Dystans społeczny

Dystans społeczny, niepodawanie dłoni na powitanie

Źródło: Pixabay.com

Źródło: Pixabay.com

1,5 m
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Środki ochrony zbiorowej

 Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez 

zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, 

właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków 

profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.

 Obowiązek ten powinien być realizowany na podstawie 

ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i 

chorobom związanym z pracą, w tym przez nadawanie 

priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami 

ochrony indywidualnej.



37www.pip.gov.pl

Środki ochrony zbiorowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii – § 9 ust. 3 pkt 3 lit. b):

Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 

1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter 

działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten 

zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem 

epidemii.
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Środki ochrony zbiorowej

Przykłady:

 przegrody oddzielające pracowników od  klientów/petentów/ 

interesantów (pleksia, folia),

 oddalenie co najmniej 1,5m stanowiska obsługi od klienta/ 

petenta/interesanta,

 skuteczna wymiana powietrza (wentylacja, klimatyzacja 

wyposażone w filtry),
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Praca zdalna

Art. 3 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi chorób zakaźnych 

 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 

3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 

pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas 

oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej 

stałego wykonywania (praca zdalna).
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Praca zdalna

 Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli 

pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe 

do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W 

szczególności praca zdalna może być wykonywana przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług 

materialnych.

 Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej 

oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.
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Praca zdalna

 Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi 

lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod 

warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji 

poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
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Praca zdalna

 Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma 

obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, 

uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę 

oraz czas ich wykonania.

 Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w 

formie i z częstotliwością określoną w tym poleceniu.

 Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie 

wykonywania pracy zdalnej.
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Środki ochrony indywidualnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii – § 9 ust. 3 pkt 3 lit. a):

Zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym 

niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub 

środki do dezynfekcji rąk.
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Środki ochrony indywidualnej

 Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w 

sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można 

ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony 

zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.
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Środki ochrony indywidualnej

Rękawice, maseczki, przyłbice, kombinezony.

Źródło: Pixabay.com
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Częste mycie rąk

 Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie 

urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć odpowiednie środki 

higieny osobistej – art. 233 Kodeksu pracy.

 Pomieszczenia i urządzenia

higieniczno-sanitarne powinny 

być utrzymane w czystości 

i stanie pełnej sprawności 

technicznej.

 Należy zapewnić bieżącą ciepłą 

i zimną wodę oraz środki higieny

osobistej, a także instrukcje 

prawidłowego mycia rąk. Źródło: Pixabay.com
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Dezynfekcja rąk

 Zgodnie z zaleceniami Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego 

i Ministerstwa Rozwoju, 

w zakładach pracy należy 

w widocznych miejscach 

umieścić dozowniki z płynem 

odkażającym.

 Dozowniki należy regularnie 

napełniać. 

Źródło: Pixabay.com
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Dezynfekcja powierzchni

 W okresie epidemii szczególną uwagę

należy zwrócić na utrzymanie czystości i 

porządku w miejscach pracy.

 Należy zapewnić dezynfekcję powierzchni 

dotykowych – biurka, lady i stoły, klamki, 

włączniki światła, poręcze i inne 

przedmioty, jak telefony, klawiatury i 

myszek komputerowe lub przecieranie 

woda z detergentem.
Źródło: Pixabay.com
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Wietrzenie pomieszczeń pracy

Zalecenia PZH

 wprowadzenie okresowego 
wietrzenia pomieszczeń,

 utrzymanie maksymalnej wydajności 
instalacji wentylacyjnej,

 rezygnacja lub minimalizacja udziału 
powietrza pochodzącego z 
recyrkulacji,

 praca wentylacji mechanicznej 
wyciągowej w toaletach w trybie 
ciągłym.

Źródło: Pixabay.com
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Szczepienia ochronne

 Pracownikom zatrudnionym 

w narażeniu na działanie szkodliwych 

czynników biologicznych zapewnia się 

dostępne szczepienia ochronne -

jednymi z nich są szczepienia przeciw 

grypie.

 Nie są to jednak szczepienia 

obowiązkowe.

Źródło: Pixabay.com
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ZAGROŻENIA CHEMICZNE
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Obowiązek oznakowania opakowań

Obowiązek oznakowania opakowań dotyczy również

środków do dezynfekcji.

 Niedopuszczalne jest stosowanie 

substancji chemicznych i ich 

mieszanin nieoznakowanych w 

sposób widoczny,  umożliwiający ich 

identyfikację – art. 221 §1 Kodeksu 

pracy.

Źródło: Pixabay.com
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Stosowanie substancji niebezpiecznych

Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, 

mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie 

lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania:

 aktualnego spisu tych substancji i mieszanin,

 kart charakterystyki,

 opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym 

działaniem, pożarem lub wybuchem.

(art. 221 § 2 Kodeksu pracy)
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Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych

Podstawą klasyfikacji są 

niebezpieczne właściwości 

substancji i ich mieszanin:

 fizykochemiczne,

 toksykologiczne,

 ekotoksykologiczne.
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Stosowanie substancji niebezpiecznych

Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny 

niebezpiecznej,  substancji stwarzającej 

zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie 

jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania 

środków zapewniających pracownikom ochronę ich 

zdrowia i życia (art. 221 § 3 Kodeksu pracy). 

Należą do nich:

 środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

 instrukcje bhp,

 urządzenia pomocnicze. Źródło: Pixabay.com
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ZAGROŻENIA 

PSYCHOSPOŁECZNE
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Zagrożenie psychospołeczne

 Zagrożenie psychospołeczne to stan wywołany postrzeganiem 

przez pracownika zjawisk w środowisku pracy, które on sam 

ocenia jako niekorzystne i niebezpieczne. Każde negatywne 

spostrzeżenie (odczucie) dotyczące środowiska pracy pracownik 

będzie traktował jako zagrożenie. 

 Ryzyko stresu na stanowisku pracy to prawdopodobieństwo 

wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zdrowotnych, 

powstałych w wyniku dysproporcji między jego potrzebami i 

możliwościami, a stawianymi wymaganiami oraz warunkami 

środowiska pracy.
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SARS-CoV-2 jako zagrożenie psychospołeczne

Zagrożenia psychospołeczne mogą wiązać się z:

 obciążeniem jakościowym pracą (przeciążenie 

lub niedociążenie),

 obciążeniem ilościowym pracą (przeciążenie 

lub niedociążenie),

 zmianą organizacji pracy,

 zmianami w relacjach interpersonalnych,

 pracą zdalną (poczucie izolacji),

 obawą o własne zdrowie i życie oraz zdrowie i życie bliskich.

Źródło: Pixabay.com
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SARS-CoV-2 jako zagrożenie psychospołeczne

W wielu przypadkach praca zdalna zastępuje tradycyjną formę pracy, 

co może powodować dodatkowy stres u pracowników.

Źródło: Pixabay.comŹródło: Pixabay.com
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SARS-CoV-2 jako zagrożenie psychospołeczne

Zachodzą zmiany w relacjach interpersonalnych związane m.in. z 

brakiem bezpośredniego kontaktu.

Źródło: Pixabay.com
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Skutki stresu

 somatyczne (choroby sercowo-

naczyniowe, choroby psychosomatyczne),

 psychologiczne (depresja, lęk, nerwica, 

pogorszenie funkcjonowania, złe 

samopoczucie, utrata sensu pracy, 

wypalenie zawodowe),

 związane z zachowaniem 

(nieprzystosowanie się do wymagań 

organizacyjnych, problemy adaptacyjne, 

gorsze funkcjonowanie, zmiana pracy, 

utrata pracy).
Źródło: Pixabay.com
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Radzenie sobie ze stresem

Sposobów ograniczania zagrożeń psychospołecznych jest wiele. 

Istotną rolę odgrywają działania organizacyjne: 

 projektowanie stanowisk pracy oraz metod pracy 

dostosowanych do możliwości pracownika,

 poprawa warunków i treści wykonywanej pracy (zmniejszanie 

tempa pracy, monotonii),

 zwiększanie uczestnictwa pracowników w kształtowaniu 

warunków pracy,

 informowanie pracowników o celu i wynikach ich pracy,

 informowanie o celu wprowadzanych zmian.
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Radzenie sobie ze stresem

Ważne są też działania w celu zwiększenia 

odporności pracowników na stres:

 informowanie pracowników o psychospołecznym 

ryzyku zawodowym, 

 organizowanie warsztatów mających na celu 

nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,

 indywidualna pomoc psychologiczna.

Źródło: Pixabay.com
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PROFILAKTYKA 
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Profilaktyka

Niezależnie od wcześniej omówionych działań, w zakresie 

technicznego bezpieczeństwa pracy, środków ochrony zbiorowej 

i indywidualnej, pracodawca podejmować powinien działania natury 

organizacyjnej, do których zaliczyć można:

 profilaktyczną opiekę lekarską,

 szkolenia w zakresie bhp,

 instrukcje, procedury, wskazówki i zalecenia dotyczące bhp,

 informowanie o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się z wykonywana 

pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
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Dziękuję za uwagę
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