
BHP W PIGUŁCE

BARWY I ZNAKI BHP

Barwy BHP są bardzo ważne w pracy i nawet w życiu codziennym.

One nas ostrzegają i przede wszystkim informują, co dany znak i barwa

oznaczają. Wymienię je:

 Barwa czerwona- Okrągłe znaki, utrzymane w kolorystyce 

czerwonej, są znakami zakazu, np. zakaz przejścia, zakaz 

gaszenia wodą czy zakaz fotografowania. Kolor czerwony 

stosowany jest również do znaków ochrony przeciwpożarowej, np. 

do oznaczenia gaśnicy.

                                        



  Barwa żółta-    znak w kształcie trójkąta utrzymanego w barwie 

żółtej, oznacza znak ostrzegawczy. Ten rodzaj wskazuje i oznacza 

niebezpieczeństwa różnego rodzaju, np. ostrzeżenie przed złym 

psem, ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi, ostrzeżenie 

przed zgnieceniem dłoni.

             

                           

 Barwa zielona- Kwadratowe lub prostokątne znaki barwy zielonej

to znaki informacyjne, np. pierwsza pomoc medyczna, telefon 

awaryjny, zatrzymanie awaryjne. Również znaki ewakuacyjne oraz 

niektóre znaki ochrony przeciwpożarowej, związane z środkami 

ewakuacji, są koloru zielonego, np. wyjście ewakuacyjne.

         

                       



 Barwa niebieska- okrągłe znaki o niebieskim wypełnieniem to 

znaki nakazu. Takie znaki BHP informują o obowiązku stosowania 

środków konkretnych ostrożności lub środków ochrony 

indywidualnej, np. nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz 

stosowania ochrony stóp.

       

                

DEFINICJE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1 BHP- zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego 

wykonywania pracy, a także dziedzina zajmująca się 

kształtowaniem prawidłowych warunków pracy

2 Istota BHP- osoby kierujące pracownikami mają zapewnić im 

dogodne stanowisko pracy z przepisami BHP

3 Pracodawca- jednostka, która jest osobą fizyczną, i która zatrudnia

pracowników



4 Osoba fizyczna- każdy od chwili urodzenia do momentu śmierci

5 Pracownik- to osoba fizyczna zatrudniona przez pracodawcę na 

podstawie zawarcia umowy o pracę

6 Stosunek pracy- łączy pracodawcę i pracownika od momentu 

zawarcia umowy o pracę

7 Staż z urzędu pracy- to umiejętności praktyczne nabywane przez 

bezrobotnego bez nawiązania umowy z pracodawcą. Staż jest 

nabywany przez skierowanie z urzędu pracy

8 Wolontariusz- osoba fizyczna, która ochotniczo i bez 

wynagrodzenia wykonuje pracę. Nie nakłada się na nią kodeksu 

pracy 

9 Źródła prawa pracy- akty prawne określające prawa i obowiązki 

pracodawcy i pracownika w Konstystucji RP i  kodeksie pracy

10 Regulamin pracy- dokument obowiązkowo wydany przez 

pracodawcę, który mówi o podstawowych zasadach w danej firmie 

11 Pracownik młodociany- osoba, która ukończyła ale nie skończyła 

18-stu lat 

12 Pora nocna- przedział czasowy od 22-6 rano, w której pracownik 

młodociany nie może wykonywać pracy 

13 Prace lekkie- praca, która nie może mieć bezpośredniego 

zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego 



pracownika młodocianego, oraz nie może mu utrudniać obowiązku 

szkolnego 

14 PIP- Państwowa Inspekcja Pracy; organ powołany do nadzoru i 

kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i 

zasad BHP i także zasad dotyczących legalności zatrudnienia. Ten

organ może nakładać kary grzywny oraz kierowanie do sądu danej 

sprawy. 

15 PIS- Państwowa Inspekcja Sanitarna; inspekcja powołana do 

zadbania o bezpieczeństw ludzkie. Do tego zajmuje się też higieną

pracy, czy środowiska, procesów wychowania i nauczania, higieną 

rekreacji i wypoczynku. Zapobiegają powstawaniu czynników 

szkodliwych, co za tym idzie ochrona zdrowia

16 UDT- Urząd Dozoru Technicznego; podejmowanie działań 

związanych z bezpiecznym używaniem maszyn technicznych, 

które mogą spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzkiego oraz mienia publicznego i środowiska naturalnego 

17 PSP- Państwowa Straż Pożarna; organ państwowy zajmujący się 

walką z pożarami, oraz wprowadzaniem zasad przeciwpożarowych

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Szkolenie pracowników jest niezmiernie ważne. Przez nie nabywa się

nowych umiejętności oraz doświadczenie w wykonywanym na przyszłość



zawodzie. Pracodawca musi nam je zapewnić. Mają być one

wykonywanie zgodnie z zasadami BHP. 

Szkolenie- kształcenie w zakresie nieskomplikowanych umiejętności i 

nawyków praktycznych, które nie wymagają szczegółowego 

przygotowania teoretycznego lub praktycznego.

Na proces szkolenia składają się:

- Uświadomienie pracownikom postępów, jakie robią (np. poprzez 

zadawanie pytań)

- Kontrolowanie oraz delegowanie odpowiedzialności (aby pracownik był 

w pełni świadom wagi sytuacji, jakiej przyjdzie mu sprostać oraz pozycji 

w przedsiębiorstwie, jaką zajmuje)

- Promowanie kształcenia

- Udział przełożonego w szkoleniu poprzez zachęcanie i motywowanie 

pracowników do analizowania poważniejszych problemów



Rodzaje szkolenia pracowników:

18 otwarte – dostępne dla wszystkich chętnych; udział w nich jest 

dobrowolny, choć również na takie szkolenia przedsiębiorstwa 

mogą kierować swoich pracowników pokrywając część kosztów 

uczestnictwa

19 zamknięte – organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu 

(np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, 

członków organizacji), na szkolenia tego typu uczestnicy są 

kierowani przez organizatora

20 wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – prowadzone przy 

pomocy własnej kadry szkoleniowej zakładu pracy

21 zewnętrzne – prowadzenie zakład pracy zleca 

wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym

  

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 sumienne i staranne wykonywanie pracy,



 stosowanie się do poleceń przełożonych,

 przestrzeganie czasu pracy,

 przestrzeganie regulaminu pracy, zasad bhp i ppoż.,

 dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i 

nieujawnianie informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na 

szkodę,

 przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych 

przepisach,

 przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z 

zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz 

ich podstawowymi uprawnieniami,

 prawidłowa organizacja pracy,

 zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w tym 

zakresie,

 terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń,

 ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych,

 stwarzanie młodym pracownikom warunków sprzyjających

przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;



 zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych 

potrzeb pracowników,

 stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów 

oceny pracowników,

 prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub 

elektronicznej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy 

oraz akt osobowych pracowników,

 wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad 

współżycia społecznego.

ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ

Środki ochrony zbiorowej przeznaczone są do jednoczesnej ochrony grupy
ludzi, i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami

występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Są to rozwiązania
techniczne stosowane w pomieszczeniach produkcyjnych, maszynach i
urządzeniach. Takimi urządzeniami są np. osłony lub urządzenia, które
zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, powstrzymują ruchy
elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie

niebezpiecznej, nie pozwalają na uruchomienie elementów niebezpiecznych,
jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej, zapobiegają naruszeniu

normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych. Do grupy
środków ochrony zbiorowej zalicza się także np.: rusztowania robocze i

ochronne, balustrady i pomosty robocze.

Obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej oraz ich używanie
zgodnie z przeznaczeniem leży w bezpośrednim interesie pracownika, podobnie

jak używanie środków ochrony indywidualnej w sytuacjach, gdy ochrona
zbiorowa jest nieskuteczna lub niemożliwa do zastosowania.



ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dopiero w sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania
rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca

jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. To rozróżnienie ma istotne

znaczenie zarówno w analizie wypadków przy pracy, jak w ich profilaktyce.
Niestosowanie lub nieprawidłowe stosowanie ochron indywidualnych, np.
niezakładanie szelek z linką bezpieczeństwa podczas prac dekarskich bywa

przyczyną ciężkich wypadków.

Innymi słowy, obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej to nie
tyle przymus, ile zdrowy rozsądek. Dlatego kask ochronny na budowie powinien

być na naszej głowie, nie zaś na szafce w barakowozie, rękawice ochronne
należy zakładać nie dlatego, że jest zimno, lecz dla ochrony rąk przed ostrymi

krawędziami, a buty ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką
przeciwprzebiciową są, być może, mniej wygodne niż stare adidasy, ale trzeba i

warto je nosić, ponieważ o wiele skuteczniej chronią nasze stopy przed
okaleczeniem.



DeklaracjDeklaracjee zgodności WE zgodności WE



Przypomnijmy ponadto, że środki ochrony indywidualnej powinny mieć
“deklarację zgodności WE”. Obowiązek sporządzenia takiej deklaracji i

dostarczenia nabywcy spoczywa na producencie środka ochrony indywidualnej
lub w przypadku producenta mającego siedzibę poza obszarem Unii

Europejskiej - na jego upoważnionym przedstawicielu ustanowionym na terenie
Unii.

Pracownik powinien pamiętać, że przydzielone mu do użytkowania środki
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pozostają własnością

pracodawcy.

RYZYKO ZAWODOWERYZYKO ZAWODOWE

Ryzyko zawodoweRyzyko zawodowe, według Ministerstwa Pracy, rozumiane jest jako:

"prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń)

związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków

dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i

wypadków przy pracy"



CHOROBY ZAWODOWECHOROBY ZAWODOWE

Choroby zawodoweChoroby zawodowe  – grupa chorób spowodowanych działaniem

czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy

lub sposobem wykonywania pracy.

Do chorób zawodowych zalicza się m.in.:

 choroba mikrofalowa.

 gorączka metaliczna.

 ołowica.

 pylica.

 rozedma płuc.

 zespół cieśni nadgarstka



BADANIA LEKARSKIE

 Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
- nowo zatrudnieni pracownicy
- pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni 
pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy na których występują 
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe

 Częstotliwość badań
Minimalna częstotliwość badań okresowych określana jest po rozporządzeniu 
ministra zdrowia  i opieki społecznej.

 Kto podlega kontrolnym badaniom lekarskim
Kontrolnym badaniom lekarskim podlagają pracownicy którzy zgłaszaja 
gotowość do pracy po okresie niezdolności do pracy na wskutek choroby który 
był dłuższy niż 30 dni

 Czy pracownika (także młodocianego) można dopuścić do pracy aktualnego 
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań  do pracy na 
określonym stanowisku?
Pracodawca nie może dopuścić pracownika (także młodocianego) bez 
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
pracy na określonym stanowisku.

ERGONOMIA PRACY



Co to jest ergonomia pracy ?

Ergonomia pracy ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków w miejscu 
pracy, które zminimalizują ryzyko wypadków przy pracy.

 Czym jest ergonomia miejsca pracy?

Pracodawca musi zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę przed 
komputerem takie warunki, aby zdrowie ucierpiało na tym jak najmniej. Poza 
tym odpowiednie stanowisko pracy sprawia, że stajemy się coraz bardziej 
wydajni, produktywni, nie mamy problemów z koncentracją i podnosi się nasza 
efektywność.

 Ergonomia koncepcyjna

Ergonomia koncepcyjna wykorzystywana jest w momencie tworzenia 
stanowiska pracy. Dzięki temu już od momentu koncepcji wszystko 
dostosowywane jest do tego, jak pracować będzie pracownik i do jego 
stanowiska.

Maszyny przygotowane są w taki sposób, by stanowiły jak najmniejsze 
zagrożenie. Producenci sprawdzają wszelkie możliwe wady, eliminują je, by 
ryzyko było jak najniższe.

W przypadku ergonomii koncepcyjnej specjaliści odpowiedzialni za ergonomię
już na samym początku określają, czy maszyny rzeczywiście są odpowiednie dla
firmy i czy ich zakup jest opłacalny.


