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Po sza no wa nie god no ści i in nych dóbr oso bi stych pra cow ni ka (np.
zdro wia, wol no ści, swo bo dy su mie nia, ochro ny wi ze run ku) oraz za pew nie -
nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy są pod sta wo wy mi obo -
wiąz ka mi pra co daw cy. Czło wiek w trak cie wy ko ny wa nia pra cy na ra żo ny jest
na za gro że nia wy ni ka ją ce nie tyl ko z sa mej pra cy, ale rów nież z od dzia ły -
wa nia wa run ków śro do wi ska, w któ rym pra cu je. Wsku tek te go od czu wa -
nie przez nie go uciąż li wo ści pra cy bę dzie tym mniej sze, a jej efek tyw ność
tym wyż sza, im bar dziej sprzy ja ją ce bę dą wa run ki, w któ rych ona prze bie -
ga. W każ dym śro do wi sku pra cy od dzia łu je na pra cow ni ka wie le róż nych
czyn ni ków ma te rial nych i spo łecz nych, któ re w skut kach ni we lu ją się lub
na kła da ją, po tę gu jąc od dzia ły wa nie na je go ustrój. Dla te go dzia ła nia na rzecz
po pra wy wa run ków pra cy w dłuż szym okre sie cza su przy no szą w efek cie
zysk pra co daw cy i dla te go też waż ne jest, aby pra co daw cy zna li prze pi sy
pra wa pra cy i sto so wa li je w celu eli mi na cji wy stę pu ją cych roz bież no ści mię -
dzy sta nem fak tycz nym w ich za kła dach, a okre ślo nym w prze pi sach. 

Co raz czę ściej upo wszech nia nym na rzę dziem do okre śle nia, czy dzia -
ła nia w za kła dzie pra cy są zgod ne z obo wią zu ją cym pra wem oraz do wska -
za nia, czy i gdzie wy stę pu ją nie pra wi dło wo ści, są li sty kon tro l ne. Pre zen -
to wa ne opra co wa nie skła da się z dwóch czę ści: Li sty kon tro l nej oraz Ko -
men ta rza do Li sty kon tro l nej i prze zna czo ne jest w szcze gól no ści dla pra -
co daw ców – wła ści cie li ma łych za kła dów pra cy, za trud nia ją cych do 9 pra -
cow ni ków – ja ko po moc w sa mo oce nie praw nej ochro ny pra cy oraz wa -
run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

Pro ble ma ty ka bhp i praw nej ochro ny pra cy jest skom pli ko wa na, wy stę -
pu je w róż nych sy tu acjach dzia łal no ści fir my, dla te go przy go to wa no ze staw
upo rząd ko wa nych, po gru po wa nych pro ble mo wo i w jed no li ty spo sób zre -
da go wa nych py tań wy ma ga ją cych sfor mu ło wa nia kon kret nej od po wie dzi.
Py ta nia za war te w li ście kon tro l nej zo sta ły wy bra ne na pod sta wie prze pro -

wa dzo nych kon tro li i naj czę ściej wy stę pu ją cych nie pra wi dło wo ści. Opra -
co wa nie ma cha rak ter ogól ny, aby by ło uży tecz ne w za kła dach róż nych
branż. 

Li sta kon tro l na za wie ra wy kaz po ten cjal nych nie pra wi dło wo ści mo gą -
cych wy stę po wać w więk szo ści ma łych za kła dów wraz z nie zbęd ny mi od -
nie sie nia mi do obo wią zu ją cych prze pi sów i po zwo li w usys te ma ty zo wa ny
spo sób zi den ty fi ko wać nie pra wi dło wo ści lub wy stę pu ją ce za nie dba nia (Usta -
wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. ko deks pra cy okre śla pra wa i obo wiąz ki pra -
cow ni ków i pra co daw ców – pod sta wo wy akt praw ny z za kre su pra wa pra -
cy, lecz nie je dy ny. Sze reg za gad nień jest ure gu lo wa nych w prze pi sach od -
ręb nych), na to miast Ko men tarz do li sty kon tro l nej po zwo li oce nić ich ska -
lę oraz okre ślić spo so by i ter mi ny ich li kwi da cji. Pu bli ka cję przy go to wa no
w ra mach pro gra mu Zdo bądź Dy plom PIP. Uczest ni czą cym w nim pra co -
daw com pro po nu je my, aby ko rzy sta jąc z idei sa mo kon tro li przy po mo cy
przy go to wa nych przez PIP na rzę dzi i eks perc kiej po mo cy in spek to rów pra -
cy, zi den ty fi ko wa li i wy eli mi no wa li nie pra wi dło wo ści, co za owo cu je przy zna -
niem Dy plo mu Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 

Jak ko rzy stać z li sty kon tro l nej z ko men ta rzem?

W ce lu do ko na nia sa mo kon tro li na le ży wy ko rzy stać li stę oraz udzie lić
na po sta wio ne w niej py ta nia od po wie dzi ,,Tak” lub ,,Nie”. 

Je śli na py ta nie od po wie dzia łeś „Tak” – zna czy, że speł ni łeś wy ma ga nia
– prze cho dzisz do na stęp ne go. Je śli od po wie dzia łeś „Nie” – mu sisz przejść
do Ko men ta rza do Li sty kon tro l nej i za po znać się z ko men ta rzem, aby wie -
dzieć ja kie dzia ła nia ko ry gu ją ce trze ba pod jąć, aby do pro wa dzić do sta -
nu pra wi dło we go (zgod ne go z obo wią zu ją cym pra wem) oraz okre ślić ter -
min eli mi na cji nie pra wi dło wo ści.
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Lista kontrolna
� jeśli pozytywnie odpowiedziałeś na pytanie, przejdź do następnego;   � jeśli odpowiedziałeś „Nie”, sięgnij do komentarza i sprawdź, co musisz zrobić;
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Lp. 

 

Pytania dotycz ce  
badanego zagadnienia 

Odpowiedzi 
Co powinno si  wykona  Uwagi 

Tak Nie 

  WP    INFORMACJE OGÓLNE 

1.  Czy pracodawca zawiadomi  na pi mie PIP o miejscu, rodzaju i zakresie 
prowadzonej dzia alno ci? 

  

Formularz mo na znale  na stronie 
PIP (www.pip.gov.pl)  
Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 12 

 

2.  Czy zosta y wykonane wcze niej wydane decyzje inspektora pracy?   Komentarz do Listy kontrolnej 
– strona 12 

 

   LP     STOSUNEK PRACY 

3.  Czy pracodawca udzieli  pracownikowi pisemnej informacji o niektórych 
warunkach zatrudnienia, nie pó niej ni  w ci gu 7 dni od dnia zawarcia 
umowy o prac  (art. 29 § 3 k.p.)? 

  
Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 13 

 

4.  Czy pracownikom potwierdzono na pi mie, najpó niej w dniu rozpocz cia 
pracy, rodzaj umowy o prac  i jej warunki? 

  Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 13 

 

5.  Czy przestrzegano przepisów dotycz cych rozwi zywania umów o prac  za 
wypowiedzeniem? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 14 

 

6.  Czy przestrzegano przepisów dotycz cych rozwi zywania umów o prac  
bez wypowiedzenia? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 15 

 

7.  Czy wydano pracownikom wiadectwa pracy?   Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 16 

 

  J1P    SZKOLENIA BHP 

8.  Czy pracowników poddano wymaganym  szkoleniom w zakresie bhp?   Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 16 

 

9.  Czy pracodawca odby  szkolenie dla pracodawców?   Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 18 
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Lp. 

 

Pytania dotycz ce  
badanego zagadnienia 

Odpowiedzi 
Co powinno si  wykona  Uwagi 

Tak Nie 

  J2P    BADANIA LEKARSKIE 

10.  Czy pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim?   Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 18 

 

  J3P    DODATKOWE KWALIFIKACJE 

11.  Czy pracownicy posiadaj  wymagane dodatkowe uprawnienia 
kwalifikacyjne? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 19 

 

  MP     CZAS PRACY 

12.  Czy prowadzona jest ewidencja czasu pracy?   Komentarz do Listy kontrolnej  
 – strona 20 

 

13.  Czy pracownicy zatrudniani s  przeci tnie 5 dni w tygodniu w przyj tym 
okresie rozliczeniowym  (art. 129 §1 k.p.)? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 20 

 

14.  Czy w razie zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych nie 
przekraczany jest przeci tny, tygodniowy czas pracy  cznie z godzinami 
nadliczbowymi? 

  
Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 21 

 

15.  Czy przestrzegane s  dopuszczalne limity pracy w godzinach 
nadliczbowych w roku kalendarzowym?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 21 

 

  PP      WYNAGRODZENIA I INNE WIADCZENIA 

16.  Czy wyp acono pracownikom wynagrodzenie za prac ? 
  

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 21 

 

17.  Czy wynagrodzenie za prac  wyp acono w wysoko ci co najmniej równej 
aktualnie obowi zuj cej kwocie minimalnego wynagrodzenia?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 22 

 

18.  Czy wyp acono w prawid owej wysoko ci wynagrodzenie za prac   
w godzinach nadliczbowych?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 22  

 

  SP     URLOPY PRACOWNICZE 

19.  Czy prawid owo ustalono prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszym 
roku pracy?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 23 

 

20.  Czy prawid owo ustalono prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego?   Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 23 
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Lp. 

 

Pytania dotycz ce  
badanego zagadnienia 

Odpowiedzi 
Co powinno si  wykona  Uwagi 

Tak Nie 

21.  Czy udzielano urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli 
do nich prawo, nie pó niej ni  do ko ca I kwarta u roku nast pnego? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 24 

 

K1P     OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

22.  Czy pracodawca dokona  i udokumentowa  ocen  ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy? 

 
 

 
 

Komentarz do Listy kontrolnej   
- strona 24 
Ocena ryzyka. Patrz – strona 59 

 KROK 1 
Jak zbiera  informacje, jakie 
informacje s  dla Ciebie niezb dne 
 

 KROK 2 
Jak identyfikowa  zagro enia  
 

 KROK 3  
Jak oceni  ryzyko zawodowe  
 

 KROK 4 
Jak zaplanowa  dzia ania 
ograniczaj ce  lub eliminuj ce ryzyko 
zawodowe   
 

 KROK 5  
Jak udokumentowa  ocen  ryzyka  

 

23.  Czy pracodawca poinformowa  pracowników o ryzyku zawodowym, które 
wi e si  z wykonywan  prac ? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 25 

 

24.  Czy w zak adzie prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy?   Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 25 

 

IP        CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCI LIWE 

25.  Czy pracodawca przeprowadzi  badania i pomiary czynników szkodliwych  
dla zdrowia w rodowisku pracy? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 25 
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Lp. 

 

Pytania dotycz ce  
badanego zagadnienia 

Odpowiedzi 
Co powinno si  wykona  Uwagi 

Tak Nie 

26.  Czy wyst puj ce czynniki dla zdrowia mieszcz  si  w granicach 
dopuszczalnych norm? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 26 

 

27.  Czy pracodawca dostarczy  pracownikom odpowiednie rodki ochrony 
indywidualnej? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 26 

 

28.  Czy pracownicy stosuj  rodki ochrony indywidualnej zgodnie 
z przeznaczeniem? 

  Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 27 

 

29.  Czy w zak adzie przestrzegane s  przepisy dotycz ce odzie y i obuwia 
roboczego? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 27 

 

  AP       OBIEKTY I POMIESZCZENIA 

30.  Czy obiekty i pomieszczenia pracy spe niaj  wymagania pod wzgl dem 
wysoko ci, powierzchni i kubatury w zale no ci od wykonywanej 
technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania? 

  
Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 27 

 

31.  Czy u ytkowane obiekty i pomieszczenia pracy s  we w a ciwym stanie 
technicznym? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 29 

 

 BP        ZAPLECZE HIGIENICZNO–SANITARNE 

32.  Czy pracodawca zapewni  pomieszczenia higieniczno–sanitarne zgodnie z 
przepisami bhp? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 29 

 

33.  Czy pomieszczenia higieniczno–sanitarne s  w a ciwe i dostatecznie 
wyposa one?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 30 

 

CP       WENTYLACJA, OGRZEWANIE, O WIETLENIE 

34.  Czy w pomieszczeniach pracy jest zapewniona wymiana powietrza?   Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 30 

 

35.  Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono temperatur  zgodnie 
z przepisami bhp? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 31 

 

36.  Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono o wietlenie dzienne zgodnie z 
przepisami bhp? 

  Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 31 

 

37.  Czy w pomieszczeniach zak adu zapewniono o wietlenie elektryczne 
zgodnie z przepisami bhp?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 31 
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Lp. 

 

Pytania dotycz ce  
badanego zagadnienia 

Odpowiedzi 
Co powinno si  wykona  Uwagi 

Tak Nie 

DP       STANOWISKA I PROCESY PRACY 

38.  Czy opracowano i udost pniono do sta ego korzystania instrukcje bhp 
dotycz ce prowadzonych procesów technologicznych? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 32 

 

39.  Czy opracowano w zak adzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych? 
  

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 32 

 

40.  Czy okre lono podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych? 

  Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 33 

 

41.  Czy zapewniono zgodne z przepisami doj cia do stanowisk pracy?   Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 33 

 

42.  Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku zapewniono woln  
powierzchni  i przestrze  dostosowan  do rodzaju wykonywanych 
czynno ci? 

  
Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 34 

 

43.  Czy stanowiska pracy s  wyposa one zgodnie z przepisami bhp  
z uwzgl dnieniem ich specyfiki technicznej i technologicznej? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 34 

 

 EP        MASZYNY I URZ DZENIA TECHNICZNE 

44.  Czy u ytkowane maszyny i urz dzenia maj  odpowiednie urz dzenia 
ochronne? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 35 

 

45.  Czy u ytkowane maszyny i urz dzenia maj  odpowiednie urz dzenia 
sterownicze? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 36 

 

46.  Czy u ytkowane maszyny i urz dzenia s  w odpowiednim stanie 
technicznym? 

  Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 36 

 

47.  Czy u ytkowane maszyny i urz dzenia posiadaj  opracowan  w j zyku 
polskim dokumentacj  techniczno-eksploatacyjn  dotycz c  obs ugi 
maszyn i innych urz dze  technicznych? 

  
Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 36 

 

 FP       URZ DZENIA I INSTALACJE ENERGETYCZNE 

48.  Czy instalacje i urz dzenia elektryczne maj  zapewnion  ochron  przed 
pora eniem – przed dotykiem bezpo rednim?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 37 

 

49.  Czy skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej – przed dotykiem 
bezpo rednim zosta a potwierdzona pomiarami?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 38 
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Lp. 

 

Pytania dotycz ce  
badanego zagadnienia 

Odpowiedzi 
Co powinno si  wykona  Uwagi 

Tak Nie 

50.  Czy instalacje i urz dzenia elektryczne maj  zapewnion  ochron  przed 
pora eniem – przed dotykiem po rednim?   

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 38 

 

51.  Czy skuteczno  ochrony przeciwpora eniowej – przed dotykiem po rednim 
zosta a potwierdzona pomiarami? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 39 

 

52.  Czy instalacje i urz dzenia elektryczne s  w a ciwie eksploatowane?   Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 39 

 

 GP       TRANSPORT 

53.  Czy w zak adzie, przy r cznych pracach transportowych przestrzegane s  
normy przemieszczania ci arów? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 40 

 

54.  Czy drogi komunikacyjne s  dostosowane do rodków transportu 
wewn trznego oraz przewo onego adunku? 

  Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 41 

 

55.  Czy drogi, przej cia komunikacyjne i rampy utrzymywane s  we w a ciwym 
stanie technicznym? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 41 

 

56.  Czy rodki transportu zak adowego s  w odpowiednim stanie technicznym? 
  

Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 42 

 

HP       MAGAZYNOWANIE I SK ADOWANIE 

57.  Czy stosowane w zak adzie substancje i preparaty chemiczne s  
oznakowane w sposób umo liwiaj cy identyfikacj  i okre lenie ich 
w a ciwo ci? 

  
Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 42 

 

58.  Czy magazyny i sk ady s  przystosowane do rodzaju sk adowanych 
materia ów? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 43 

 

59.  Czy materia y s  w a ciwie sk adowane lub/i magazynowane?   Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 43 

 

 K2P     NADZÓR I KONTROLA STANU BHP 

60.  Czy pracodawca zatrudniaj cy powy ej 100 pracowników utworzy  s u b  
bhp? 

  Komentarz do Listy kontrolnej  
– strona 44 

 

61.  Czy pracodawca zatrudniaj cy do 100 pracowników zapewni  wykonywanie 
zada  s u by bhp zgodnie z przepisami? 
 

  
Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 45 

 



11

 
Lp. 

 

Pytania dotycz ce  
badanego zagadnienia 

Odpowiedzi 
Co powinno si  wykona  Uwagi 

Tak Nie 

62.  Czy pracodawca wykonuj cy zadania s u by bezpiecze stwa i higieny pracy 
odby  szkolenie niezb dne do wykonywania zada  tej s u by? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 45 

 

63.  Czy pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami 
wszystkie dzia ania zwi zane z bezpiecze stwem i higien  pracy? 

  Komentarz do Listy kontrolnej   
– strona 45 
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Komentarz do listy kontrolnej

Informacje ogólne

1. Czy za wia do mi łeś na pi śmie Pań stwo wą In spek cję Pra cy o miej scu, ro dza ju i za kre sie pro wa dzo nej dzia łal no ści?

Pra co daw co, je śli roz po czy nasz dzia łal ność, to masz obo wią zek w ter mi nie 30 dni od dnia roz po czę cia dzia łal no ści za wia -
do mić na pi śmie wła ści we go in spek to ra pra cy i wła ści we go pań stwo we go in spek to ra sa ni tar ne go o miej scu, ro dza ju i za -
kre sie pro wa dzo nej dzia łal no ści.
Jak ten obo wią zek speł nić?
Pań stwo wa In spek cja Pra cy opra co wa ła spe cjal ny for mu larz uła twia ją cy speł nie nie te go obo wiąz ku. Otrzy masz go w okrę -
gu, od dzia le lub biu rze te re no wym Pań stwo wej In spek cji Pra cy, wy peł nisz i do star czysz do na szej jed nost ki te re no wej. For -
mu larz elek tro nicz ny zgło sze nia znaj dziesz rów nież na stro nie in ter ne to wej PIP (www. pip. gov. pl).

art.art. 209 §209 § 1 [1]1 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: 30 dni od roz po czę cia dzia łal no ści. 

2. Czy wy ko na łeś wcze śniej wy da ne de cy zje in spek to ra pra cy?

Jesteś obowiązany wykonać decyzje wydawane przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Pamiętaj, że jeśli odwiedzi Cię
inspektor pracy to kontrolę rozpocznie od sprawdzenia realizacji wcześniej wydanych decyzji. Upewnij się więc, czy zostały
wykonane decyzje. Sięgnij do dokumentu NAKAZ (jeśli byłeś kontrolowany), zobacz, czego dotyczyły wydane decyzje, czy
upłynęły już terminy ich wykonania, a jeżeli tak, zastosuj się do pouczenia – poinformowania PIP o wykonaniu decyzji.

art. 207 § 2 pkt 3 [1]art. 207 § 2 pkt 3 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: nie póź niej niż z upły wem ter mi nu wy ko na nia okre ślo ne go w na ka zie.

Tak              Nie

Tak              Nie

jeśli pozytywnie odpowiedziałeś na pytanie, 
przejdź do następnego;  

jeśli odpowiedziałeś „nie”, 
sięgnij do komentarza i sprawdź, 
co musisz zrobić;



Stosunek pracy

3. Czy udzieliłeś pracownikom pisemnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.)?

Masz obowiązek poinformować 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,
■ wymiarze przysługującego urlopu wypoczynkowego,
■ długości okresu wypowiedzenia umowy.
Jeśli nie masz obowiązku ustalenia regulaminu pracy, to musisz poinformować także o:
■ porze nocnej,
■ miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
■ przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
w pracy.

art. 29 § 3 [1]art. 29 § 3 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

4. Czy po twier dzi łeś pra cow ni kom na pi śmie, naj póź niej w dniu roz po czę cia pra cy, ro dzaj umo wy o pra cę i jej wa run ki?

Sprawdź w ak tach oso bo wych, czy wszyst kim pra cow ni kom po twier dzi łeś na pi śmie ro dzaj umo wy i jej wa run ki. Je że li nie
za war łeś umo wy o pra cę w for mie pi sem nej, to pa mię taj, że mu sisz to zro bić naj póź niej w dniu roz po czę cia pra cy przez pra -
cow ni ka – po twier dzić usta le nia co do ro dza ju umo wy oraz jej wa run ków.
W szcze gól no ści określ:
■ ro dzaj pra cy,
■ miej sce wy ko ny wa nia pra cy,
■ wy na gro dze nie za pra cę od po wia da ją ce ro dza jo wi pra cy, ze wska za niem skład ni ków wy na gro dze nia,
■ wy miar cza su pra cy,
■ ter min roz po czę cia pra cy. 

art.art. 29 §29 § 1 i1 i 2 [1]2 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy.
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Pa mię taj – je śli za trud niasz po wy żej 20 pra cow ni ków opra cuj pra wi dło wy re gu la min pra cy oraz o prze pi sach do ty czą cych rów -
ne go trak to wa nia w za trud nie niu, jak i o za ło że niu akt oso bo wych i ich pra wi dło wym pro wa dze niu.

Tak              Nie

Tak              Nie



5. Czy prze strze gasz prze pi sów do ty czą cych roz wią zy wa nia umów o pra cę za wy po wie dze niem?

Każ da ze stron sto sun ku pra cy mo że roz wią zać za wy po wie dze niem umo wę o pra cę za war tą na okres prób ny i na czas nie -
okre ślo ny z upły wem okre su wy po wie dze nia.
Przy za wie ra niu umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, dłuż szy niż 6 mie się cy, stro ny mo gą prze wi dzieć do pusz czal ność wcze -
śniej sze go roz wią za nia umo wy za dwu ty go dnio wym wy po wie dze niem.
Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę za war tej na czas okre ślo ny (na tzw. za stęp stwo – art. 25 § 1 kp.) wy no si 3 dni ro bo cze.
Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę za war tej na okres prób ny wy no si:
■ 3 dni ro bo cze, je że li okres prób ny nie prze kra cza 2 ty go dni,
■ 1 ty dzień, je że li okres prób ny jest dłuż szy niż 2 ty go dnie,
■ 2 ty go dnie, je że li okres prób ny wy no si 3 mie sią ce.
Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny za le ży od okre su za trud nie nia u Cie bie pra cow ni ka
i wy no si:
■ 2 ty go dnie, je że li pra cow nik był za trud nio ny kró cej niż 6 mie się cy,
■ 1 mie siąc, je że li pra cow nik był za trud nio ny co naj mniej 6 mie się cy,
■ 3 mie sią ce, je że li pra cow nik był za trud nio ny co naj mniej 3 la ta.
Do okre su za trud nie nia (o któ rym mo wa w po przed nim zda niu) wli cza się pra cow ni ko wi okres za trud nie nia u po przed nie -
go pra co daw cy, je że li zmia na pra co daw cy na stą pi ła na za sa dach okre ślo nych w art. 231, a tak że w in nych przy pad kach, gdy
z mo cy od ręb nych prze pi sów no wy pra co daw ca jest na stęp cą praw nym w sto sun kach pra cy na wią za nych przez pra co daw -
cę po przed nio za trud nia ją ce go te go pra cow ni ka.
Je że li pra cow nik jest za trud nio ny na sta no wi sku zwią za nym z od po wie dzial no ścią ma te rial ną za po wie rzo ne mie nie, mo -
żesz usta lić w umo wie o pra cę, że wów czas okres wy po wie dze nia bę dzie wy no sił 1 mie siąc (je śli za trud nio ny był kró cej
niż 6 mie się cy), a w przy pad ku je śli okres za trud nie nia to co naj mniej 6 mie się cy okres wy po wie dze nia mo żesz prze dłu -
żyć do 3 mie się cy.
Ty i pra cow nik mo że cie (po do ko na niu wy po wie dze nia umo wy o pra cę) usta lić wcze śniej szy ter min roz wią za nia umo -
wy; lecz nie zmie nia to try bu roz wią za nia umo wy o pra cę.
Je że li wy po wie dzia łeś pra cow ni ko wi umo wę o pra cę za war tą na czas nie okre ślo ny z po wo du ogło sze nia upa dło ści lub li -
kwi da cji za kła du al bo z in nych przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ka, to mo żesz, w ce lu wcze śniej sze go roz wią za nia umo -
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Pa mię taj, że nie mo żesz wy po wie dzieć umo wy o pra cę m.in.:
■ pra cow ni ko wi, któ re mu bra ku je nie wię cej niż 4 la ta do na by cia pra wa do eme ry tu ry, chy ba że uzy skał pra wa do ren ty z ty -
tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy,
■ w cza sie urlo pu pra cow ni ka, a tak że w cza sie in nej uspra wie dli wio nej nie obec no ści pra cow ni ka w pra cy, je że li nie upły nął
jesz cze okres upraw nia ją cy do roz wią za nia umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia. 

Tak              Nie



wy o pra cę, skró cić okres trzy mie sięcz ne go wy po wie dze nia, naj wy żej jed nak do 1 mie sią ca. W ta kim przy pad ku mu sisz pra -
cow ni ko wi wy pła cić od szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za po zo sta łą część okre su wy po wie dze nia.
W okre sie co naj mniej dwu ty go dnio we go wy po wie dze nia umo wy o pra cę do ko na ne go przez Cie bie pra cow nik na by wa pra -
wa na po szu ki wa nie pra cy, z za cho wa niem pra wa do wy na gro dze nia w wy mia rze:
■ 2 dni ro bo czych – w okre sie dwu ty go dnio we go i jed no mie sięcz ne go wy po wie dze nia,
■ 3 dni ro bo czych – w okre sie trzy mie sięcz ne go wy po wie dze nia, tak że w przy pad ku je go skró ce nia na pod sta wie art. 361

§ 1 k p.
W ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji za kła du, umo wa o pra cę za war ta na czas okre ślo ny lub na czas wy ko na nia okre -
ślo nej pra cy mo że być roz wią za na przez każ dą ze stron za dwu ty go dnio wym wy po wie dze niem.
W ra zie od mo wy przy ję cia przez pra cow ni ka za pro po no wa nych wa run ków pra cy lub pła cy, umo wa o pra cę roz wią zu je się z upły -
wem okre su do ko na ne go wy po wie dze nia. Je że li pra cow nik przed upły wem po ło wy okre su wy po wie dze nia nie zło ży oświad -
cze nia o od mo wie przy ję cia za pro po no wa nych wa run ków, uwa ża się, że wy ra ził zgo dę na te wa run ki; pi smo pra co daw cy wy -
po wia da ją ce wa run ki pra cy lub pła cy po win no za wie rać po ucze nie w tej spra wie. W ra zie bra ku ta kie go po ucze nia, pra cow -
nik mo że do koń ca okre su wy po wie dze nia zło żyć oświad cze nie o od mo wie przy ję cia za pro po no wa nych wa run ków.

art.art. 32 –32 – 43 [1]43 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

6. Czy przestrzegasz przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia?

Możesz rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku: 
■ ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 
■ 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, 
■ zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Rozwiązanie takie nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez Ciebie wiadomości o okoliczności uzasadniającej
rozwiązanie umowy. 
Możesz też rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
■ jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
- dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u Ciebie krócej niż 6 miesięcy,
- dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku – gdy pracownika zatrudniałeś co najmniej 6 miesięcy
lub jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
■ w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w punkcie 1, trwającej dłużej
niż 1 miesiąc.
Rozwiązanie to 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,
■ po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
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Tak              Nie



Pamiętaj, że pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:
■ zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a Ty nie przeniesiesz
go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje
zawodowe,
■ dopuścisz się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika np. nie wypłacasz (przez jakiś czas)
wynagrodzenia.

art. art. 52 – 55 [1]art. art. 52 – 55 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bieżąco.

7. Czy wydałeś pracownikom świadectwa pracy?

Zaj rzyj do akt oso bo wych pra cow ni ków, z któ ry mi roz wią za łeś umo wy o pra cę. Sprawdź, czy wy da łeś im świa dec twa pra cy w dniu,
w któ rym na stą pi ło roz wią za nie lub wy ga śnię cie sto sun ku pra cy. Je że li wy da nie świa dec twa pra cy pra cow ni ko wi al bo oso bie
przez nie go upo waż nio nej nie by ło moż li we, nie póź niej niż w cią gu 7 dni od dnia usta nia sto sun ku pra cy, masz obo wią zek prze -
słać świa dec two pra cy pra cow ni ko wi (lub oso bie upo waż nio nej) za po śred nic twem pocz ty al bo do rę czyć go w in ny spo sób.
Pa mię taj, wy da nia świa dec twa pra cy nie mo żesz uza leż niać od uprzed nie go roz li cze nia się pra cow ni ka.

art. 97 § 2 [1] i [2]art. 97 § 2 [1] i [2]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: w dniu rozwiązania (lub wygaśnięcia) stosunku pracy.

Szkolenia bhp

8. Czy poddałeś pracowników wymaganym szkoleniom w zakresie bhp?

Szko le nie w za kre sie bhp jest pro wa dzo ne ja ko szko le nie wstęp ne i szko le nie okre so we.

Dzia łal ność szko le nio wą w za kre sie bhp mo żesz pro wa dzić sam lub na Two je zle ce nie – upraw nio ne do te go, na pod sta wie
od ręb nych prze pi sów, jed nost ki or ga ni za cyj ne. 
Je że li za trud ni łeś pra cow ni ka, to w pierw szym dniu je go pra cy pod daj go szko le niu wstęp ne mu ogól ne mu – tzw. in struk ta -
żo wi ogól ne mu (wg pro gra mu ra mo we go czas trwa nia te go szko le nia to min. 3 go dzi ny lek cyj ne). Ten ro dzaj szko le nia do -
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Tak              Nie

Pa mię taj tak że o tym, że:
– treść świa dec twa pra cy mu si być pra wi dło wa;
– za wie sze nie sto so wa nia po sta no wień re gu la mi nu pra cy oraz mniej  ko rzyst nych wa run ków za trud nie nia niż wy ni ka ją ce z umów
o pra cę mu si być zgod ne z za pi sa mi ko dek su pra cy.

Tak              Nie



ty czy wszyst kich no wo za trud nia nych pra cow ni ków tak że stu den tów od by wa ją cych prak ty ki oraz uczniów szkół za wo do wych
za trud nio nych w ce lu prak tycz nej na uki za wo du. 

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przed do pusz cze niem do pra cy.
Przed po wie rze niem pra cow ni ko wi pra cy na sta no wi sku, na któ re zo stał przy ję ty, pod daj go szko le niu wstęp ne mu sta no -
wi sko we mu – tzw. in struk ta żo wi sta no wi sko we mu. Czas te go szko le nia jest prze wi dzia ny na mi ni mum 8 go dzin – wg pro -
gra mu opra co wa ne go przez Cie bie w za leż no ści od spe cy fi ki sta no wi ska. 
Ten ro dzaj szko le nia do ty czy:
■ pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach ro bot ni czych i in nych, któ rych cha rak ter pra cy bę dzie zwią za ny z na ra że -
niem na dzia ła nie czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia uciąż li wych lub nie bez piecz nych, a tak że pra cow ni ków prze no szo -
nych na ta kie sta no wi ska,
■ ucz niów od by wa ją cych prak tycz ną na ukę za wo du oraz stu den tów od by wa ją cych prak ty ki stu denc kie.
Pra cow nik wy ko nu ją cy pra cę na kil ku sta no wi skach po wi nien od być in struk taż sta no wi sko wy na każ dym z tych sta no wisk.
Czas trwa nia in struk ta żu sta no wi sko we go prze wi dzia no na mi ni mum 8 go dzin lek cyj nych – za wy jąt kiem pra cow ni ków ad -
mi ni stra cyj no -biu ro wych na ra żo nych na dzia ła nie czyn ni ków uciąż li wych – mi ni mum 2 go dzi ny lek cyj ne. In struk taż sta no -
wi sko wy po wi nien być za koń czo ny spraw dze niem wia do mo ści i umie jęt no ści pra cow ni ka, przy czym od by cie in struk ta żu
ogól ne go i sta no wi sko we go po win no być po twier dzo ne przez pra cow ni ka na pi śmie oraz od no to wa ne w je go ak tach oso -
bo wych (od 1 lip ca 2005 r. do ku men tem tym jest kar ta szko le nia wstęp ne go, któ rej wzór sta no wi za łącz nik nr 2 do roz po -
rzą dze nia).

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przed do pusz cze niem do wykonywania pra cy na po wie rzo nym pra cow ni ko wi sta no wi sku.

Szko le nie okre so we od by wa ją: 
■ o so by kie ru ją ce pra cow ni ka mi, w szcze gól no ści kie row ni cy, mi strzo wie i bry ga dzi ści,
■ pra cow ni cy za trud nie ni na sta no wi skach ro bot ni czych,
■ pra cow ni cy in ży nie ryj no -tech nicz ni, w tym pro jek tan ci, kon struk to rzy ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych, tech no lo -
dzy i or ga ni za to rzy pro duk cji,
■ pra cow ni cy służ by bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy i in ne oso by wy ko nu ją ce za da nia tej służ by,
■ pra cow ni cy ad mi ni stra cyj no -biu ro wi i in ni nie wy mie nie ni po wy żej, któ rych cha rak ter pra cy wią że się z na ra że niem na czyn -
ni ki szko dli we dla zdro wia, uciąż li we lub nie bez piecz ne al bo z od po wie dzial no ścią w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: raz na 5 lat, na sta no wi skach, na których wy stę pu ją szcze gól ne za gro że nia – 1 raz w ro ku.
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: raz na 6 lat (od 1.07.2005 r. raz na 5 lat), a dla pra cow ni ków ad mi ni stra cyj no biu ro wych 1 raz na 6 lat.

Szko le nie okre so we pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach ro bot ni czych po win no być prze pro wa dza ne w for mie in -
struk ta żu – nie rza dziej niż raz na 3 la ta, a na sta no wi skach na któ rych wy stę pu ją szcze gól nie du że za gro że nia – nie rza dziej
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Pamiętaj - jeżeli zatrudniasz pracownika na tym samym stanowisku, które zajmował u Ciebie bezpośrednio przed nawiązaniem
kolejnej umowy, nie jest wymagane szkolenie przed dopuszczeniem go do pracy.



niż raz w ro ku. Szko le nie okre so we po zo sta łych pra cow ni ków pod le ga ją cych tej for mie szko le nia, po win no się od być nie
rza dziej niż raz na 5 lat, a w przy pad ku pra cow ni ków ad mi ni stra cyj no-biu ro wych nie rza dziej niż raz na 6 lat. Czę sto tli wość
szko le nia obo wią zu ją cą u Cie bie oraz czas je go trwa nia mu sisz okre ślić w po ro zu mie niu z za kła do wą or ga ni za cją związ ko -
wą, a w ra zie jej bra ku, w po ro zu mie niu z przed sta wi cie la mi pra cow ni ków.
Szko le nie okre so we po win no być za koń czo ne eg za mi nem spraw dza ją cym przy swo je nie wia do mo ści oraz umie jęt no ści wy -
ko ny wa nia lub or ga ni zo wa nia pra cy zgod nie z prze pi sa mi i za sa da mi bhp. Eg za min prze pro wa dza or ga ni za tor szko le nia,
któ ry wy da je sto sow ne za świad cze nia po twier dza ją ce ukoń cze nie szko le nia. Od pis te go za świad cze nia wi nien być prze cho -
wy wa ny w ak tach oso bo wych pra cow ni ka.
Pierw sze szko le nie okre so we dla pra cow ni ków (wy mie nio nych po wy żej w punk cie a) – po wi nie neś zor ga ni zo wać do 6 mie -
się cy od roz po czę cia przez nich pra cy na tych sta no wi skach, a dla osób wy mie nio nych w punk tach 
b -e) w okre sie do 12 mie się cy od roz po czę cia pra cy na tych sta no wi skach. 
Ze szko le nia okre so we go mo że być zwol nio na oso ba, któ ra:
■ prze dło ży ak tu al ne za świad cze nie o od by ciu w tym okre sie u in ne go
pra co daw cy wy ma ga ne go szko le nia okre so we go;
■ od by ła w tym okre sie szko le nie okre so we wy ma ga ne dla oso by za trud nio nej na sta no wi sku na le żą cym do in nej gru py sta -
no wisk, je że li je go pro gram uwzględ nia za kres te ma tycz ny wy ma ga ny pro gra mem szko le nia okre so we go obo wią zu ją ce go
na no wym sta no wi sku pra cy.

art. 237art. 23733 §§ 1, 2 i 3 [1] i § 11 [3]§§ 1, 2 i 3 [1] i § 11 [3]

9. Czy Ty pracodawco odbyłeś szkolenie dla pracodawców?

Ty rów nież masz obo wią zek od być szko le nie okre so we do 6 mie się cy od roz po czę cia dzia łal no ści. Mu sisz tak że pod da -
wać się szko le niu okre so we mu nie rza dziej niż raz na 5 lat. Z te go szko le nia mo żesz być zwol nio ny, je że li w tym cza sie
od by łeś szko le nie dla służ by bhp lub pod no si łeś kwa li fi ka cje za wo do we, któ re uwzględ nia ły pro gram szko le nia okre so -
we go. 

art.art. 23723733 §§ 2 [1] i2 [1] i §§ 13 ust.13 ust. 2 pkt2 pkt 1 [3]1 [3]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: do 6 mie się cy od roz po czę cia dzia łal no ści (ja ko pra co daw ca). Okre so wo nie rza dziej niż co 5 lat.

Badania lekarskie

10. Czy pod da łeś pra cow ni ków pro fi lak tycz nym ba da niom le kar skim?

Sprawdź w ak tach oso bo wych, czy pod da łeś pra cow ni ków wstęp nym ba da niom le kar skim. Do wo dem są za świad cze nia
le kar skie o zdol no ści do wy ko ny wa nia pra cy na okre ślo nym sta no wi sku. Je że li te go nie zro bi łeś – uczyń to na tych miast. Je -
śli za trud niasz pra cow ni ków mło do cia nych, ich rów nież masz obo wią zek pod dać wstęp nym ba da niom le kar skim. Pod le ga -
ją nim po nad to pra cow ni cy mło do cia ni prze no sze ni na in ne sta no wi ska pra cy i in ni pra cow ni cy prze no sze ni na sta no wi ska
pra cy, na któ rych wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla zdro wia lub wa run ki uciąż li we.
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Tak              Nie

Tak              Nie



Sprawdź, czy nie po wi nie neś skie ro wać pra cow ni ków na ba da nia okre so we. Na za świad cze niach le kar skich, ja kie pra cow -
ni cy otrzy ma li po wstęp nych ba da niach, le karz okre ślił da tę na stęp ne go ba da nia okre so we go. Ozna cza to, że pra cow ni ków
do pla ców ki służ by zdro wia po wi nie neś skie ro wać w ta kim cza sie, aby (wy nik) za świad cze nie o zdol no ści do pra cy zo sta -
ło wy da ne przed upły wem tej da ty.
Pa mię taj rów nież, że je że li któ ryś z Two ich pra cow ni ków prze by wał na zwol nie niu le kar skim, spo wo do wa nym cho ro bą, trwa -
ją cą dłu żej niż 30 dni, po wi nie neś pod dać go kon tro l nym ba da niom le kar skim w ce lu usta le nia zdol no ści do wy ko ny wa nia
pra cy na do tych cza so wym sta no wi sku.

art.art. 229 §229 § 1,1, 2,2, 3,3, 6 [1] i6 [1] i [4][4]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przed terminem określonym przez lekarza na ostatnim zaświadczeniu.

Dodatkowe kwalifikacje

11. Czy pracownicy posiadają wymagane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne?

Są ta kie sta no wi ska, na któ rych wy ko ny wa nie pra cy jest moż li we wy łącz nie przez pra cow ni ków le gi ty mu ją cych się do dat -
ko wy mi upraw nie nia mi kwa li fi ka cyj ny mi. Do ty czą one osób peł nią cych nie któ re funk cje nad zo ru (do zo ru) oraz pra cow ni ków
za trud nio nych przy ob słu dze nie któ rych ma szyn i urzą dzeń, w szcze gól no ści:
■ kie row ca po jaz dów sil ni ko wych,
■ kie row ca wy zna czo ny do prze wo zu ma te ria łów nie bez piecz nych,
■ kie row ca wóz ka jez dnio we go z na pę dem sil ni ko wym,
■ pra cow ni cy za trud nie ni przy eks plo ata cji cią gni ków i ma szyn rol ni czych,
■ pra cow ni cy sta cji kon tro li po jaz dów,
oso by peł nią ce sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic twie,
■ ope ra to rzy ma szyn bu dow la nych,
■ pra cow ni cy za trud nie ni przy ob słu dze urzą dzeń wy twa rza ją cych po le elek tro ma gne tycz ne w za kre sie 0,1 MHz – 300 MHz,
■ pra cow ni cy za trud nie ni przy ob słu dze urzą dzeń wy twa rza ją cych po le elek tro ma gne tycz ne w za kre sie 300 MHz – 300 GHz,
■ pra cow ni cy za trud nie ni przy po zy ski wa niu drew na przy uży ciu pi la rek,
■ oso by ob słu gu ją ce i kon ser wu ją ce urzą dze nia dźwi gni co we,
■ ob słu ga urzą dzeń ci śnie nio wych (ko tły pa ro we, wod ne, sprę żar ki),
■ oso by za trud nio ne przy na peł nia niu zbior ni ków prze no śnych po wy żej 350 cm3,
■ oso by za trud nio ne przy wy ko ny wa niu prac spa wal ni czych,
■ upraw nie nia do spa wa nia i zgrze wa nia urzą dze nia mi tech nicz ny mi pod le ga ją cy mi do zo ro wi tech nicz ne mu,
■ pra cow ni cy służ by bhp za trud nie ni na sta no wi skach in spek to rów, star szych in spek to rów, spe cja li stów oraz głów nych spe -
cja li stów do spraw bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
■ oso by do zo ru – sta no wi ska pra cow ni ków tech nicz nych i in nych osób kie ru ją cych czyn no ścia mi osób wy ko nu ją cych pra -
ce w za kre sie ob słu gi, kon ser wa cji, na praw, kon tro l no -po mia ro wym, mon ta żu i sta no wi ska osób spra wu ją cych nad zór nad eks -
plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci,
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■ oso by wy ko nu ją ce pra ce w za kre sie eks plo ata cji, ob słu gi, kon ser wa cji, na praw, kon tro l no -po mia ro wym i mon ta żu.
art.art. 23723733 §§ 1 [5]1 [5]

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: nie zwłocz nie.

Czas pracy

12. Czy prowadzisz ewidencję czasu pracy? 

Je steś obo wią za ny do pro wa dze nia ewi den cji cza su pra cy. 
Je że li do tych czas te go nie ro bi łeś, za łóż – od dziel ną dla każ de go pra cow ni ka – kar tę ewi den cji cza su pra cy. Je że li za trud -
niasz pra cow ni ków mło do cia nych, to mu sisz uwzględ nić w kar cie ewi den cji cza su pra cy tak że czas pra cy przy pra cach im
wzbro nio nych, któ rych wy ko ny wa nie jest do zwo lo ne w ce lu od by cia przez nich przy go to wa nia za wo do we go (na uka za wo -
du oraz przy ucze nie do wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy).
Kar ty trzy maj w ak tach oso bo wych, a na żą da nie pra cow ni ka po wi nie neś mu je udo stęp nić. Ewi den cja cza su pra cy po win -
na obej mo wać czas fak tycz nie prze pra co wa ny – zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem, pra cę w nie dzie le i świę ta, w po rze
noc nej, w go dzi nach nad licz bo wych oraz dni wol ne wy ni ka ją ce z 5-dnio we go ty go dnia pra cy, a w szcze gól no ści:
■ okres peł nio ne go dy żu ru,
■ okres urlo pu (wy po czyn ko we go, oko licz no ścio we go, płat ne go i bez płat ne go),
■ okres zwol nie nia od pra cy,
■ okres uspra wie dli wio nej i nie uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy.

art.art. 94 pkt94 pkt 9a i9a i art.art. 149 §149 § 1 [1] oraz §1 [1] oraz § 3 [6] 3 [6] 
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bieżąco.

13. Czy zatrudniasz pracowników przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym (art.129 §1k.p.)?

W pra wi dło wo spo rzą dzo nym har mo no gra mie cza su pra cy, pra ca od by wać się mo że prze cięt nie pięć dni w ty go dniu, co ozna -
cza ko niecz ność za pew nie nia od po wied niej licz by dni wol nych tzw. ,,szó stych dni”, np. so bót – w przy ję tym okre sie roz li -
cze nio wym. Każ de świę to wy stę pu ją ce w okre sie roz li cze nio wym i przy pa da ją ce w in nym dniu niż nie dzie la ob ni ża
wy miar cza su pra cy o 8 go dzin.

art.art. 129, art.129, art. 130 §130 § 2 [1]2 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na etapie sporządzania harmonogramu, rozliczenie po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
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Usta la jąc czas pra cy, pa mię taj tak że o:
■ do bo wym wy mia rze cza su pra cy,
■ prze cięt nej ty go dnio wej nor mie cza su pra cy,

■ udzie la niu in ne go dnia wol ne go lub wy pła cie do dat ko we go, 
■ wynagrodzeniu pracowników za pracę w niedziele lub święta.
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14. Czy w ra zie za trud nia nia pra cow ni ków w go dzi nach nad licz bo wych nie prze kra czasz prze cięt ne go ty go dnio we go cza -
su pra cy łącz nie z go dzi na mi nad licz bo wy mi?

Ty go dnio wy czas pra cy – łącz nie z go dzi na mi nad licz bo wy mi – nie mo że prze kra czać prze cięt nie 48 go dzin w przy ję tym

okre sie roz li cze nio wym przy nor mie któ ra wy no si 40 go dzin. Mo żesz więc za trud niać pra cow ni ków w wy mia rze nieprze kra -

cza ją cym 8 go dzin nad licz bo wych na ty dzień. 
art. 131 § 1, art. 151, [1]art. 131 § 1, art. 151, [1]

15. Czy są przestrzegane dopuszczalne limity pracy w godzinach nadliczbowych w roku kalendarzowym?

W ro ku ka len da rzo wym (w związ ku ze szcze gól ny mi po trze ba mi) pra cow ni ka mo żesz za trud niać w go dzi nach nad licz bo -
wych – mak sy mal nie do 150 go dzin.

W ukła dzie zbio ro wym pra cy, w re gu la mi nie pra cy lub w umo wie o pra cę mo żesz usta lić in ną licz bę go dzin nad licz bo wych
w ro ku ka len da rzo wym. W ta kim przy pad ku czas pra cy, z uwzględ nie niem pra cy w go dzi nach nad licz bo wych, nie mo że prze -
kro czyć prze cięt nie 48 go dzin ty go dnio wo w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym. Pa mię taj, że do li mi tu go dzin nad licz bo wych
wli cza się wszyst kie prze pra co wa ne przez pra cow ni ka go dzi ny nad licz bo we, nie za leż nie od te go, czy za te go dzi ny otrzy -
mał czas wol ny czy do da tek za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.

art.art. 151 [1]151 [1]

Wynagrodzenia 
i inne świadczenia

16. Czy wypłacasz pracownikom wynagrodzenie za pracę?

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. 
Miejsce i termin wypłaty wynagrodzenia określa się w regulaminie pracy, a jeżeli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników, informacje
te podajesz do wiadomości wszystkich pracowników w stosownej pisemnej informacji.

art. art. 29 § 3, 84, 85, 104art. art. 29 § 3, 84, 85, 10411 [1][1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: minimum 1 x w miesiącu.
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17. Czy wy na gro dze nie wy pła co no pra cow ni kom w wysokości co naj mniej rów nej ak tu al nie obo wią zu ją cej kwo cie mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia?

Wy so kość mi ni mal ne go wy na gro dze nia co pe wien okres cza su zmie nia się. Na pod sta wie de le ga cji usta wo wej Ra da Mi ni -
strów wy da je roz po rzą dze nia zmie nia ją ce kwo tę mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę. Pra co daw co, po wi nie neś więc śle -
dzić wy cho dzą ce ak ty praw ne do ty czą ce tej pro ble ma ty ki.

art. 85 i art. 94 pkt 5 [1], [7] i [8]art. 85 i art. 94 pkt 5 [1], [7] i [8]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: zgodny z rozporządzeniem. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9.09.03 w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia ... za pracę w roku ...  wg. bieżącej aktualizacji ….

18. Czy wypłacasz w prawidłowej wysokości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Je że li za trud niasz pra cow ni ków po nad obo wią zu ją ce nor my cza su pra cy lub prze dłu żo ny do bo wy wy miar cza su pra cy, wy -
ni ka ją cy z obo wią zu ją ce go ich sys te mu i roz kła du cza su pra cy, ozna cza to, że za trud niasz ich w go dzi nach nad licz bo wych.
Za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych – oprócz nor mal ne go wy na gro dze nia – przy słu gu je do da tek w wy so ko ści:
■ 100% wy na gro dze nia – za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych przy pa da ją cych w no cy, w go dzi nach nad licz bo wych w nie -
dzie le i świę ta nie bę dą ce dla pra cow ni ka dnia mi pra cy zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy, a tak że w go -
dzi nach nad licz bo wych przy pa da ją cych w dniu wol nym od pra cy – udzie lo nym w za mian za pra cę w nie dzie lę lub w świę -
to bę dą ce dla pra cow ni ka dnia mi pra cy zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy,
■ 50% wy na gro dze nia – za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, przy pa da ją cych w każ dym in nym dniu niż okre ślo nym po -
wy żej.
Do da tek w wy so ko ści 100% wy na gro dze nia przy słu gu je rów nież za każ dą go dzi nę pra cy prze kra cza ją cą prze cięt ną ty -
go dnio wą nor mę cza su pra cy w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym.

art.art. 15115111 [1][1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: po okresie rozliczeniowym.
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Pa mię taj tak że o tym:
■ pra cow ni kom pra cu ją cym w po rze noc nej na le ży wy pła cać do da tek;
■ prze by wa ją cym na urlo pie wy po czyn ko wym na le ży się wy na gro dze nie;
■ za nie wy ko rzy sta ny urlop na le ży wy pła cić ekwi wa lent pie nięż ny.
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Urlopy pracownicze

19. Czy prawidłowo ustaliłeś wysokość do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy?

Wy miar urlo pu wy po czyn ko we go wy no si:
■ 20 dni – je śli pra cow nik jest za trud nio ny kró cej niż 10 lat,
■ 26 dni – je śli pra cow nik jest za trud nio ny co naj mniej 10 lat.

Do okre su pra cy, od któ re go za le ży wy miar urlo pu, wli cza się z ty tu łu ukoń cze nia:
1) za sad ni czej lub in nej rów no rzęd nej szko ły za wo do wej – nie wię cej niż  3 la ta,
2) śred niej szko ły za wo do wej – nie wię cej niż 5 lat,
3) śred niej szko ły za wo do wej dla ab sol wen tów za sad ni czych (rów no rzęd nych) szkół za wo do wych – 5 lat,
4) śred niej szko ły ogól no kształ cą cej – 4 la ta,
5) szko ły po li ce al nej – 6 lat,
6) szko ły wyż szej – 8 lat.

Okre sy na uki, o któ rych mo wa w pkt. 1 – 6, nie pod le ga ją su mo wa niu.
Je że li pra cow nik po bie rał na ukę w cza sie za trud nie nia, do okre su pra cy, od któ re go za le ży wy miar urlo pu, wli cza się bądź
okres za trud nie nia, w któ rym by ła po bie ra na na uka, bądź okres na uki, za leż nie od te go, co jest ko rzyst niej sze dla pra cow -
ni ka. Po dej mu jąc pra cę po raz pierw szy (po 1 stycz nia 2004 r.), w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym pra cow nik pod jął pra cę,
za każ dy mie siąc pra cy, na by wa urlo pu w wy mia rze 1/12 wy mia ru urlo pu przy słu gu ją ce go mu po prze pra co wa niu ro ku. Je -
śli z urlo pu nie ko rzy sta to mie sięcz ny wy miar su mu je się. W każ dym na stęp nym ro ku pra cy wy miar urlo pu pra cow ni ka bę -
dzie za le żał od je go sta żu pra cy.

art. art. 153, 154 [1]art. art. 153, 154 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: w pierwszym roku i po każdym miesiącu pracy.

20. Czy prawidłowo ustaliłeś prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego?

W każ dym na stęp nym ro ku ka len da rzo wym pra cow nik na by wa pra wa do ko lej ne go urlo pu. Do okre su za trud nie nia, od któ -
re go za le ży pra wo do urlo pu i wy miar urlo pu, wli cza się okre sy po przed nie go za trud nie nia, bez wzglę du na prze rwy w za -
trud nie niu oraz spo sób usta nia sto sun ku pra cy. Urlo pu udzie la się w dni, któ re są dla pra cow ni ka dnia mi pra cy, zgod nie z obo -
wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy, w wy mia rze go dzi no wym, od po wia da ją cym do bo we mu wy mia ro wi cza su pra cy pra -
cow ni ka w da nym dniu.

art. art.art. art. 153,153, 154,154, 15415411,, 15415422,, 155 [1]155 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: w każ dym ko lej nym ro ku pra cy.
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21. Czy udzie li łeś urlo pów w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym pra cow ni cy na by li do niech pra wo, nie póź niej niż do koń -
ca kwar ta łu ro ku na stę pu ją ce go po nim?

Masz obowiązek udzielania pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo,
nie później jednak niż do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

art. 161 i art. 168 [1]art. 161 i art. 168 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: zgodnie z planem, nie później niż do 31 marca następnego roku.

Ocena ryzyka zawodowego

22. Czy dokonałeś i udokumentowałeś ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy?

Je steś obo wią za ny oce niać i do ku men to wać ry zy ko za wo do we, wy stę pu ją ce przy okre ślo nych pra cach oraz sto so wać
nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko.
Twoi pra cow ni cy, prze by wa jąc w śro do wi sku pra cy, są na ra że ni na od dzia ły wa nie róż nych czyn ni ków za gra ża ją cych ich zdro -
wiu lub ży ciu. Pra ca w wa run kach eks po zy cji na od dzia ły wa nie tych czyn ni ków stwa rza moż li wość wy stą pie nia nie ko rzyst -
nych skut ków dla zdro wia i ży cia, a praw do po do bień stwo i za kres tych na stępstw okre śla się ja ko ry zy ko za wo do we. Dla -
te go też je steś obo wią za ny oce nić ry zy ko za wo do we na tych sta no wi skach.
Oce na ry zy ka za wo do we go po win na być trak to wa na ja ko pro ces cią gły, pro wa dzą cy do sys te ma tycz nej po pra wy wa run ków
pra cy i po wta rza na okre so wo, w za leż no ści od wy stę pu ją cych za gro żeń. Na le ży ją tak że po wtó rzyć wów czas, gdy wpro wa -
dza ne są zmia ny na sta no wi sku pra cy lub gdy ule ga ją zmia nie wy ko rzy sty wa ne pod czas jej prze pro wa dza nia in for ma cje,
np. wy ma ga nia obo wią zu ją cych prze pi sów. Two je dzia ła nia do ty czą ce oce ny ry zy ka za wo do we go udo ku men tuj (w for mie
pi sem nej lub elek tro nicz nej). W związ ku ze zmia na mi, ja kie wpro wa dzo no w roz po rzą dze niu w spra wie ogól nych prze pi sów
bhp [11], uwzględ niać po win na na stę pu ją ce ele men ty:
1) opis oce nia ne go sta no wi ska pra cy, w tym wy szcze gól nie nie:
■ sto so wa nych ma szyn, na rzę dzi i ma te ria łów,
■ wy ko ny wa nych za dań,
■ wy stę pu ją cych na sta no wi sku nie bez piecz nych, szko dli wych i uciąż li wych czyn ni ków śro do wi ska pra cy,
■ sto so wa nych środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,
■ osób pra cu ją cych na tym sta no wi sku;
2) wy ni ki prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go dla każ de go z czyn ni ków śro do wi ska pra cy oraz nie zbęd ne środ ki
pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko;
3) da tę prze pro wa dzo nej oce ny oraz oso by do ko nu ją ce oce ny.

art.art. 226 [1] oraz §226 [1] oraz § 39 i39 i 39a [11] i39a [11] i [PN [PN --1]1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: niezwłocznie.
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23. Czy poinformowałeś pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą?

Jeśli już oceniłeś ryzyko zawodowe na poszczególnych stanowiskach pracy to masz obowiązek poinformować
pracowników o ryzyku, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

art. 226 [1]art. 226 [1]

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: niezwłocznie po dokonaniu oceny ryzyka. Okresowo w trakcie przeprowadzanych szkoleń bhp.

24. Czy w zakładzie prowadzisz rejestr wypadków przy pracy?

Je steś obo wią za ny pro wa dzić re jestr wy pad ków przy pra cy. Je że li w Two im za kła dzie zda rzył się już ja kiś wy pa dek, to
sprawdź, czy wpi sa no: imię i na zwi sko po szko do wa ne go, miej sce i da tę wy pad ku, in for ma cje do ty czą ce skut ków wy pad -
ku dla po szko do wa ne go, da tę spo rzą dze nia pro to ko łu po wy pad ko we go, stwier dze nie, czy wy pa dek jest wy pad kiem przy pra -
cy, da tę prze ka za nia do Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych wnio sku o świad cze nia z ty tu łu wy pad ku przy pra cy, licz bę dni
nie zdol no ści do pra cy oraz in ne oko licz no ści wy pad ku, któ rych za miesz cze nie w re je strze jest ce lo we w tym wnio ski i za le -
ce nia pro fi lak tycz ne ze spo łu po wy pad ko we go.
Re jestr po wi nien być pro wa dzo ny na pod sta wie pro to ko łów po wy pad ko wych.

art.art. 234 §234 § 3 [1] i3 [1] i [12][12]

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  na bie żą co do re je stru.

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

25. Czy przeprowadziłeś badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy?

Je śli w wy ni ku roz po zna nia stwier dzi łeś wy stę po wa nie czyn ni ka o dzia ła niu ra ko twór czym lub mu ta gen nym, ba da nia i po -
mia ry prze pro wa dzasz:
■ co naj mniej raz na 3 mie sią ce – w ra zie stwier dze nia przy ostat nich ba da niach war to ści po wy żej 0,5 NDS,
■ co naj mniej raz na 6 mie się cy – gdy war tość NDS przy ostat nich ba da niach wy no si ła po wy żej 0,1 do 0,5,
■ w każ dym przy pad ku wpro wa dze nia zmia ny w wa run kach wy stę po wa nia te go czyn ni ka.
W przy pad ku wy stę po wa nia w śro do wi sku pra cy czyn ni ka in ne go niż ra ko twór czy lub mu ta gen ny ba da nia i po mia ry prze -
pro wa dzasz:
■ co naj mniej raz w ro ku – w ra zie stwier dze nia przy ostat nich ba da niach war to ści po wy żej 0,5 NDS lub NDN,
■ co naj mniej raz na 2 la ta – gdy war tość NDS przy ostat nich ba da niach wy no si ła po wy żej 0,1 do 0,5,
■ w każ dym przy pad ku wpro wa dze nia zmia ny w wa run kach wy stę po wa nia te go czyn ni ka.
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Je że li w śro do wi sku pra cy wy stę pu je szko dli wy dla zdro wia czyn nik che micz ny, dla któ re go okre ślo no war tość naj wyż sze -
go do pusz czal ne go stę że nia pu ła po we go to je steś obo wią za ny prze pro wa dzać cią głe po mia ry te go czyn ni ka.

[33], [34][33], [34]

26. Czy wy stę pu ją ce czynniki szkodliwe dla zdrowia miesz czą się w gra ni cach do pusz czal nych norm?

Je śli ba da nia i po mia ry czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia nie prze kro czy ły war to ści naj wyż sze go do pusz czal ne go stę że -
nia (NDS) lub na tę że nia (NDN) to wa run ki śro do wi ska pra cy w Two im za kła dzie są wła ści we. Je śli dwa po przed nie ba da nia
i po mia ry czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia nie prze kro czy ły 0,1 war to ści NDS lub NDN to ko lej nych ba dań i po mia rów
nie mu sisz prze pro wa dzać pod wa run kiem, że w pro ce sach tech no lo gicz nych lub w wa run kach wy stę po wa nia czyn ni ków
nie do ko na ła się zmia na.

[25, 26, 33 i 34][25, 26, 33 i 34]

27. Czy dostarczyłeś pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej?

Pa mię taj, że pra cow ni ka nie mo żesz do pu ścić do pra cy bez środ ków ochro ny in dy wi du al nej prze wi dzia nych do sto so wa -
nia na da nym sta no wi sku pra cy. 
Je że li w za kła dzie brak związ ków za wo do wych to usta leń do ko nu jesz z przed sta wi cie lem za ło gi.

art.art. 23723766 [1], [14], [11], [29][1], [14], [11], [29]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: w pierw szym dniu pra cy pra cow ni ka na sta no wi sku, wg usta lo nej ta be li.
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Pa mię taj, że je że li przy tych pra cach za trud niasz:
■ ko bie ty to zaj rzyj do za łącz ni ka roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 10 wrze śnia 1996 r. – wy ka zu prac szcze gól nie uciąż -
li wych dla zdro wia ko biet,
■ mło do cia nych to zaj rzyj do za łącz ni ka roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 24 sierp nia 2004 r. – wy ka zu prac wzbro nio nych
mło do cia nym i wa run ków ich za trud nia nia przy nie któ rych z tych prac.

Pa mię taj, że środ ki ochro ny in dy wi du al nej do star cza ne pra cow ni kom po win ny po sia dać oce nę zgod no ści.
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28. Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem?

Bio rąc pod uwa gę po przed nie ure gu lo wa nie, na le ży stwier dzić, że sko ro usta li łeś sta no wi ska pra cy, na któ rych pra cow ni cy
ma ją obo wią zek sto so wa nia środ ki ochro ny in dy wi du al nej, sko ro do star czy łeś pra cow ni kom od po wied nie środ ki ochro ny
in dy wi du al nej, to mu sisz od nich wy ma gać ich uży wa nia. Nie mo żesz do pu ścić do pra cy pra cow ni ka bez wy ma ga nych,
na da nym sta no wi sku, środ ków ochro ny in dy wi du al nej. 

art. 237art. 23799 [1], §[1], § 39a ust.39a ust. 3 [11]3 [11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  na bie żą co.

29. Czy w zakładzie przestrzegasz przepisów dotyczących odzieży i obuwia roboczego?

Je steś obo wią za ny do star czyć pra cow ni kom nie od płat nie odzież oraz obu wie ro bo cze: 
■ je że li odzież wła sna pra cow ni ka mo że ulec znisz cze niu lub znacz ne mu za bru dze niu,
■ ze wzglę du na wy ma ga nia tech no lo gicz ne, sa ni tar ne lub bhp.
Mo żesz tak że usta lić sta no wi ska, na któ rych do pusz cza się uży wa nia przez pra cow ni ków, za ich zgo dą, wła snej odzie ży i obu -
wia ro bo cze go speł nia ją cych wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Nie do ty czy to sta no wisk, na któ rych są wy ko ny -
wa ne pra ce zwią za ne z bez po śred nią ob słu gą ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych al bo pra ce po wo du ją ce in ten syw ne
bru dze nie lub ska że nie odzie ży i obu wia ro bo cze go środ ka mi che micz ny mi lub pro mie nio twór czy mi al bo ma te ria ła mi bio -
lo gicz nie za kaź ny mi
Odzież i obu wie ro bo cze ma ją speł niać wy ma ga nia okre ślo ne w Pol skich Nor mach. Pa mię taj, że nie mo żesz do pu ścić pra -
cow ni ka do pra cy bez odzie ży i obu wia ro bo cze go prze wi dzia nych do sto so wa nia na da nym sta no wi sku pra cy.
Pra cow ni ko wi uży wa ją ce mu wła snej odzie ży i obu wia ro bo cze go masz obo wią zek wy pła cać ekwi wa lent pie nięż ny w wy so -
ko ści uwzględ nia ją cej ak tu al ne ce ny.
Usta le nia po wyż sze mu sisz skon sul to wać z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi. 

art. art.  237art. art.  23777, 237, 23711a11a [1][1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: w pierwszym dniu pracy na stanowisku.

Obiekty i pomieszczenia pracy

30. Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury - w zależności
od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania?

In we stor, w sto sun ku do któ re go na ło żo no obo wią zek uzy ska nia po zwo le nia na użyt ko wa nie obiek tu bu dow la ne go, jest obo -
wią za ny za wia do mić zgod nie z wła ści wo ścią wy ni ka ją cą z prze pi sów szcze gól nych, or ga ny:
■ Pań stwo wej In spek cji Ochro ny Śro do wi ska,
■ Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej,
■ Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
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■ Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
o za koń cze niu bu do wy obiek tu bu dow la ne go i za mia rze przy stą pie nia do je go użyt ko wa nia.
Pra co daw co, je steś obo wią za ny za pew niać, aby bu do wa lub prze bu do wa obiek tu bu dow la ne go, w któ rym prze wi du je się
po miesz cze nia pra cy, by ła wy ko ny wa na na pod sta wie pro jek tów uwzględ nia ją cych wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, po zy tyw nie za opi nio wa nych przez upraw nio nych rze czo znaw ców.
Po miesz cze nia pra cy moż na po dzie lić na:
■ po miesz cze nia prze zna czo ne na po byt sta ły lu dzi, w któ rych prze by wa nie osób w cią gu do by trwa dłu żej niż 4 go dzi ny,
■ po miesz cze nia prze zna czo ne na cza so wy po byt lu dzi, w któ rych prze by wa nie tych sa mych osób w cią gu do by trwa od
2 do 4 go dzin włącz nie.
W po miesz cze niu pro duk cyj nym i usłu go wym po ziom pod ło gi mo że znaj do wać się na po zio mie te re nu. Ob ni że nie po -
zio mu pod ło gi po ni żej te re nu wy ma ga uzy ska nia zgo dy wła ści we go pań stwo we go in spek to ra pra cy oraz pań stwo we go wo -
je wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go.
Na każ de go pra cow ni ka jed no cze śnie za trud nio ne go w po miesz cze niach sta łej pra cy po win no przy pa dać co naj mniej
13 m3 wol nej ob ję to ści po miesz cze nia oraz co naj mniej 2 m2 wol nej po wierzch ni pod ło gi (nie za ję tej przez urzą dze nia tech -
nicz ne, sprzęt itp.).
Wy so kość po miesz cze nia sta łej pra cy nie mo że być mniej sza niż:
■ 3 m w świe tle – je śli w po miesz cze niu nie wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla zdro wia,
■ 3,3 m w świe tle – je śli w po miesz cze niu pro wa dzo ne są pra ce mo gą ce po wo do wać wy stę po wa nie sub stan cji szko dli wych
dla zdro wia.
Wy so kość po miesz czeń, o któ rych mo wa w pkt 1, mo że być ob ni żo na w przy pad ku za sto so wa nia kli ma ty za cji – pod wa -
run kiem uzy ska nia zgo dy pań stwo we go wo je wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go.
Wy so kość (3 m w świe tle – je śli w po miesz cze niu nie wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla zdro wia) mo że być zmniej szo na do:
■ 2,5 m w świe tle:
a) je że li w po miesz cze niu za trud nio nych jest nie wię cej niż 4 pra cow ni ków, a na każ de go z nich przy pa da co naj mniej po
15 m3 wol nej ob ję to ści po miesz cze nia lub
b) w po miesz cze niu usłu go wym lub pro duk cyj nym drob nej wy twór czo ści miesz czą cym się w bu dyn ku miesz kal nym, je -
że li przy wy ko ny wa nych pra cach nie wy stę pu ją py ły lub sub stan cje szko dli we dla zdro wia, ha łas nie prze kra cza do pusz czal -
nych war to ści po zio mu dźwię ku w bu dyn kach miesz kal nych, okre ślo nych w Pol skich Nor mach, a na jed ne go pra cow ni ka
przy pa da co naj mniej 15 m3 wol nej ob ję to ści po miesz cze nia,
■ 2,2 m w świe tle – w dy żur ce, por tier ni, kan to rze, kio sku ulicz nym, dwor co wym i in nym oraz w po miesz cze niu usy tu owa -
nym na an tre so li otwar tej do więk sze go po miesz cze nia.
Wy so kość po miesz cze nia cza so wej pra cy nie mo że być 
mniej sza niż:
■ 2,2 m w świe tle – je śli w po miesz cze niu nie wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla zdro wia,
■ 2,5 m w świe tle – je śli w po miesz cze niu pro wa dzo ne są pra ce mo gą ce po wo do wać wy stę po wa nie sub stan cji szko dli wych
dla zdro wia.

[11], [15], [17][11], [15], [17]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.
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31. Czy użytkowane obiekty i pomieszczenia pracy utrzymujesz we właściwym stanie technicznym?

Je steś obo wią za ny za pew nić na te re nie za kła du pra cy wy ko na ne i ozna ko wa ne, zgod nie z Pol ski mi Nor ma mi i wła ści -
wy mi prze pi sa mi, dro gi ko mu ni ka cyj ne i trans por to we, zwa ne da lej „dro ga mi”, dro gi dla pie szych, zwa ne da lej „przej ścia -
mi” i do jaz dy po ża ro we oraz utrzy my wać je w sta nie niestwa rza ją cym za gro żeń dla użyt kow ni ków.
Dro gi i przej ścia oraz do jaz dy po ża ro we nie mo gą pro wa dzić przez miej sca, w któ rych wy stę pu ją za gro że nia dla ich użyt -
kow ni ków.
Dro gi i przej ścia po win ny po sia dać wy mia ry od po wied nie do licz by po ten cjal nych użyt kow ni ków oraz ro dza jów i wiel ko ści
sto so wa nych urzą dzeń trans por to wych i prze miesz cza nych ła dun ków. Mi ni mal ne wy mia ry dróg i przejść okre śla ją Pol skie
Nor my.
Na wierzch nia dróg, pla ców ma new ro wych, po sto jo wych i skła do wych, do jaz dów po ża ro wych i przejść po win na być
rów na i twar da lub utwar dzo na oraz po sia dać no śność od po wied nią do ob cią że nia wy ni ka ją ce go ze sto so wa nych środ ków
trans por to wych oraz prze miesz cza nych i skła do wa nych ma te ria łów.
Dro gi, przej ścia oraz pla ce ma new ro we, po sto jo we i skła do we po win ny po sia dać urzą dze nia lub in ne roz wią za nia tech nicz -
ne za pew nia ją ce od pro wa dza nie wód opa do wych.
Na dro gach trans por to wych i w ma ga zy nach nie po win ny wy stę po wać pro gi ani stop nie. W przy pad ku zróż ni co wa nia po -
zio mów pod ło gi, róż ni ce te po win ny być wy rów na ne po chyl nia mi o na chy le niu do sto so wa nym do ro dza ju uży wa ne go środ -
ka trans por tu, ale nie więk szym niż 8%.
Po chy le nie po win ny umoż li wiać bez piecz ne po ru sza nie się pra cow ni ków i do god ny trans port ła dun ków. 

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

Zaplecze higieniczno-sanitarne

32. Czy zapewniłeś pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zgodnie z przepisami bhp?

Do po miesz czeń hi gie nicz no- sa ni tar nych za li cza się: szat nie, umy wal nie, po miesz cze nia z na try ska mi, po miesz cze nia hi -
gie ny oso bi stej ko biet, ustę py, pa lar nie, ja dal nie (z wy łą cze niem sto łó wek), po miesz cze nia do ogrze wa nia się pra cow ni ków
oraz po miesz cze nia do pra nia, od ka ża nia, su sze nia i od py la nia odzie ży ro bo czej lub ochron nej.
Pa mię taj, że wy so kość tych po miesz czeń, w świe tle, nie po win na być mniej sza niż 2,5 m. Do pusz czal ne jest zmniej sze nie
tej wy so ko ści do 2,2 m w świe tle w przy pad ku usy tu owa nia po miesz czeń w su te re nie, piw ni cy lub na pod da szu. 
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Pamiętaj, że jeżeli zatrudniasz osoby niepełnosprawne, to obiekty i pomieszczenia  pracy muszą spełniać odpowiednie wymagania
techniczno-budowlane – pomocne informacje znajdziesz na stronie PIP.
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Po miesz cze nia te po win ny znaj do wać się w bu dyn ku, w któ rym od by wa się pra ca lub w bu dyn ku po łą czo nym z nim obu -
do wa nym przej ściem. Po miesz cze nia hi gie nicz no- sa ni tar ne po win ny być ogrze wa ne, oświe tlo ne i wen ty lo wa ne zgod nie z prze -
pi sa mi tech nicz no -bu dow la ny mi i Pol ski mi Nor ma mi.

art.art. 233 [1] i233 [1] i [11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  przed roz po czę ciem pro duk cji.

33. Czy pomieszczenia higieniczno-sanitarne są właściwe i dostatecznie wyposażone?

Pod ło ga oraz ścia ny po miesz czeń hi gie nicz no- sa ni tar nych mu szą być tak wy ko na ne, aby moż li we by ło ła twe utrzy ma nie czy -
sto ści w tych po miesz cze niach. Ścia ny po miesz czeń do wy so ko ści co naj mniej 2 m po win ny być po kry te ma te ria ła mi gład ki -
mi, nie na sią kli wy mi i od por ny mi na dzia ła nie wil go ci. W po miesz cze niach umy wal ni i na try sków na pod ło gach wy ko na nych z ma -
te ria łów o du żym prze wod nic twie cie pła po wi nie neś uło żyć w miej scach my cia się pod kład ki izo lu ją ce (po de sty). 
Szcze gó ły do ty czą ce wy po sa że nia po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych znaj dziesz w za łącz ni ku nr 3 do Roz po rzą dze nia
MPiPS z dn. 26.09.1997 r. 

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przed zatrudnieniem pracowników.

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

34. Czy w pomieszczeniach pracy zapewniłeś wymianę powietrza?

W po miesz cze niach pra cy mu sisz za pew nić wy mia nę po wie trza wy ni ka ją cą z po trzeb użyt ko wych i funk cji tych po miesz czeń,
bi lan su cie pła i wil got no ści oraz za nie czysz czeń sta łych i ga zo wych. Nie zbęd na wy mia na po wie trza w po miesz cze niach pra -
cy, w któ rych wy dzie la ją się sub stan cje szko dli we dla zdro wia, po win na za pew nić czy stość po wie trza co naj mniej w gra ni cach
nie prze kra cza ją cych war to ści naj wyż szych do pusz czal nych stę żeń tych sub stan cji.
W szat niach win na być przy naj mniej czte ro krot na wy mia na po wie trza na go dzi nę, a w szat niach wy po sa żo nych w okna otwie -
ra ne prze zna czo nych dla nie wię cej niż 10 pra cow ni ków wy mia na po wie trza nie mo że być mniej sza niż dwu krot na na go dzi nę.
W po miesz cze niach umy wal ni mu sisz za pew nić co naj mniej dwu krot ną wy mia nę po wie trza w cią gu go dzi ny, na to miast w po -
miesz cze niach z na try ska mi wy mia na ta nie po win na być mniej sza niż pię cio krot na w cią gu go dzi ny.
W po miesz cze niach ja dal ni mu sisz za pew nić co naj mniej dwu krot ną wy mia nę po wie trza w cią gu go dzi ny.
W po miesz cze niach ustę pów mu sisz za pew nić wy mia nę po wie trza w ilo ści nie mniej szej niż 50 m3 na go dzi nę na 1 mi skę ustę -
po wą i 25 m3 na 1 pi su ar,
W po miesz cze niach hi gie ny oso bi stej ko biet mu sisz za pew nić przy naj mniej dwu krot ną wy mia nę po wie trza w cią gu go dzi ny,
W pa lar ni mu sisz za pew nić przy naj mniej dzie się cio krot ną wy mia nę po wie trza w cią gu go dzi ny.

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.
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35. Czy w pomieszczeniach pracy zapewniłeś temperaturę zgodnie z przepisami bhp?

W po miesz cze niach pra cy mu sisz za pew nić tem pe ra tu rę od po wied nią do ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy (me tod pra cy i wy -
sił ku fi zycz ne go nie zbęd ne go do jej wy ko na nia) nie niż szą niż 14°C, chy ba że wzglę dy tech no lo gicz ne na to nie po zwa la ją.
W po miesz cze niach pra cy, w któ rych jest wy ko ny wa na lek ka pra ca fi zycz na, i w po miesz cze niach biu ro wych tem pe -
ra tu ra nie mo że być niż sza niż 18°C.
Po miesz cze nia i sta no wi ska pra cy po win ny być za bez pie czo ne przed nie kon tro lo wa ną emi sją cie pła w dro dze pro mie nio -
wa nia, prze wo dze nia i kon wek cji oraz przed na pły wem chłod ne go po wie trza z ze wnątrz.

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

36. Czy w pomieszczeniach pracy zapewniłeś oświetlenie dzienne zgodnie z przepisami bhp?

W po miesz cze niach sta łej pra cy na le ży za pew nić oświe tle nie dzien ne, chy ba że jest to nie moż li we lub nie wska za ne ze wzglę -
du na tech no lo gię pro duk cji.
Oświe tle nie dzien ne na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy po win no być do sto so wa ne do ro dza ju wy ko ny wa nych prac
i wy ma ga nej do kład no ści oraz po win no speł niać wy ma ga nia okre ślo ne w Pol skich Nor mach.
Pa ra me try oświe tle nia zo sta ły zróż ni co wa ne w za leż no ści od wnętrz (stref), któ re zo sta ły po dzie lo ne na na stę pu ją ce ro dza je:
■ Ka te go ria I – dla czyn no ści szcze gól nie do kład nych – wiel kość szcze gó łu przed mio tu do 0,1 [mm],
■ Ka te go ria II – dla czyn no ści bar dzo do kład nych – wiel kość szcze gó łu przed mio tu od 0,1 do 0,3 [mm],
■ Ka te go ria III – dla czyn no ści do kład nych – wiel kość szcze gó łu przed mio tu od 0,3 do 1,0 [mm],
■ Ka te go ria IV – dla czyn no ści ma ło do kład nych – wiel kość szcze gó łu przed mio tu od 1,0 do 10 [mm],
■ Ka te go ria V – dla czyn no ści zgrub nych – wiel kość szcze gó łu przed mio tu po wy żej 10 [mm],
■ Ka te go ria VI – nad zór ogól ny nad czyn no ścią bez roz róż nia nia szcze gó łów – w tej ka te go rii wiel ko ści szcze gó łu przed -
mio tu nor ma nie okre śla.
Two ją ro lą nie jest za głę bia nie się w szcze gó ły nor my, lecz po da nie pro jek tan to wi in for ma cji, ja kie czyn no ści bę dą wy ko ny -
wa ne na po szcze gól nych sta no wi skach,. Na stęp nie uzgod nie nie z pro jek tan tem te go, czy prze ka za ne in for ma cje do ty czą -
ce oświe tle nia dzien ne go prze wi dział, pro jek tu jąc sta no wi ska pra cy.

[11] i[11] i §§ 57, [15], [PN57, [15], [PN 15]15]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

37. Czy w pomieszczeniach zakładu zapewniłeś oświetlenie elektryczne zgodnie z przepisami bhp?

Nie za leż nie od oświe tle nia dzien ne go w po miesz cze niach pra cy na le ży za pew nić oświe tle nie elek trycz ne o pa ra me -
trach zgod nych z Pol ski mi Nor ma mi. Na sto so wa nie oświe tle nia wy łącz nie elek trycz ne go mu sisz uzy skać zgo dę wła ści -
we go pań stwo we go wo je wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go wy da ną w po ro zu mie niu z okrę go wym in spek to rem pra cy.
Pa ra me try oświe tle nia zo sta ły zróż ni co wa ne w za leż no ści od wnętrz (stref), któ re zo sta ły po dzie lo ne na na stę pu ją ce ro dza je:
■ stre fy ko mu ni ka cyj ne i ob sza ry ogól ne go prze zna cze nia w bu dyn kach,
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■ dzia łal ność prze my sło wa i rze mieśl ni cza,
■ biu ra,
■ do my to wa ro we, skle py,
■ miej sca uży tecz no ści pu blicz nej,
■ po miesz cze nia edu ka cyj ne,
■ po miesz cze nia opie ki zdro wot nej,
■ stre fy trans por tu.
W za leż no ści od po miesz cze nia zo sta ły okre ślo ne pa ra me try: eks plo ata cyj ne na tę że nie oświe tle nia, ujed no li co na oce na olśnie -
nia, wskaź nik od da wa nia barw, wska za nia i uwa gi.

[11, PN [11, PN --16]16]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

Stanowiska i procesy pracy

38. Czy opra co wa łeś i udo stęp ni łeś do sta łe go ko rzy sta nia in struk cje bhp do ty czą ce pro wa dzo nych pro ce sów tech no lo -
gicz nych?

Je śli w za kła dzie eks plo atu jesz ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne – do ich ob słu gi mu sisz opra co wać in struk cje bez piecz -
nej pra cy. In struk cje te obo wią za ny je steś udo stęp nić pra cow ni kom.

[11] i[11] i [PN [PN --8]8]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

39. Czy opracowałeś w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych?

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:
■ roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe,
■ prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
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Pamiętaj, że jeżeli przy tych pracach przewidujesz zatrudnianie:
■ kobiet – zajrzyj do załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r., w którym znajduje się wykaz prac
szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet,
■ młodocianych –  w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r.  znajduje się wykaz prac wzbronionych
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.



■ prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
■ prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
■ prace na wysokości,
■ prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub
instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych
warunkach.
Jeżeli w Twoim zakładzie występują takie prace, powinieneś opracować ich wykaz. 

[11, 25, 26][11, 25, 26]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: niezwłocznie.

40. Czy określiłeś podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych?

Je że li w Two im za kła dzie wy stę pu ją pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne, po wi nie neś okre ślić szcze gó ło we wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ich wy ko ny wa niu, a zwłasz cza za pew nić:
■ bez po śred ni nad zór nad ty mi pra ca mi wy zna czo nych w tym ce lu osób,
■ od po wied nie środ ki za bez pie cza ją ce,
■ in struk taż pra cow ni ków obej mu ją cy w szcze gól no ści:
– imien ny po dział pra cy,
– ko lej ność wy ko ny wa nia za dań,
– wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy po szcze gól nych czyn no ściach.

[19], [20], [11][19], [20], [11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

41. Czy zapewniłeś zgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy?

Do każ de go sta no wi ska pra cy po wi nie neś za pew nić bez piecz ne i wy god ne doj ście, przy czym je go wy so kość na ca łej dłu -
go ści nie po win na być mniej sza, w świe tle, niż 2 m. W przy pad kach uza sad nio nych wzglę da mi kon struk cyj ny mi ma szyn i in -
nych urzą dzeń tech nicz nych do pusz cza się zmniej sze nie wy so ko ści doj ścia do 1,8 m przy je go od po wied nim za bez pie cze -
niu i ozna ko wa niu zna ka mi bez pie czeń stwa. Przej ścia mię dzy ma szy na mi a in ny mi urzą dze nia mi lub ścia na mi prze zna czo -
ne tyl ko do ob słu gi tych urzą dzeń po win ny mieć sze ro kość co naj mniej 0,75 m. Je śli w przej ściach tych od by wa się ruch
dwu kie run ko wy, sze ro kość ich po win na wy no sić 
co naj mniej 1 m.

Je śli za trud niasz pra cow ni ków nie peł no spraw nych, po wi nie neś za pew nić do sto so wa nie sta no wisk pra cy oraz dojść
do nich – do po trzeb i moż li wo ści tych pra cow ni ków, wy ni ka ją cych ze zmniej szo nej spraw no ści. 

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  przed uruchamianiem stanowisk pracy i na bieżąco.
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42. Czy pra cow ni ko wi za trud nio ne mu na sta no wi sku za pew ni łeś wol ną po wierzch nię i prze strzeń do sto so wa ną do ro dza -
ju wy ko ny wa nych czyn no ści?

Po wierzch nia i wy so kość po miesz czeń pra cy po win ny za pew niać speł nie nie wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, z uwzględ -
nie niem ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy, sto so wa nych tech no lo gii oraz cza su prze by wa nia pra cow ni ków w tych po miesz cze -
niach. Na każ de go z pra cow ni ków jed no cze śnie za trud nio nych w po miesz cze niach sta łej pra cy po win no przy pa dać co naj -
mniej 13 m3 wol nej ob ję to ści po miesz cze nia oraz co naj mniej 2 m2 wol nej po wierzch ni pod ło gi (nie za ję tej przez urzą dze -
nia techn., sprzęt itp.).

Po zo sta łe szcze gó ły do ty czą ce do sto so wa nia prze strze ni do ro dza ju wy ko ny wa nych czyn no ści za miesz czo no w punk -
cie 30 dzia łu Obiek ty i po miesz cze nia pra cy.

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przy organizowaniu stanowiska pracy.

43. Czy sta no wi ska pra cy wy po sa ży łeś zgod nie z prze pi sa mi bhp z uwzględ nie niem ich spe cy fi ki tech nicz nej i tech no lo -
gicz nej?

W przy pad ku, gdy sta no wi ska pra cy w Two im za kła dzie są ob ję te spe cja li stycz ny mi prze pi sa mi, to mu sisz je po sia dać,
by być świa do mym, ja kie wy ma ga nia są ko niecz ne do speł nie nia. Abyś mógł sta no wi ska pra cy wy po sa żyć zgod nie z ty -
mi prze pi sa mi.

Dla przy kła du: je że li po sia dasz sta no wi ska spa wal ni cze za po znaj – się z roz po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki z 27 kwiet -
nia 2000 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach spa wal ni czych (Dz. U. nr 40, poz. 470) w któ rym do wiesz
się mię dzy in ny mi, że:
■ ścia ny i strop spa wal ni oraz wnę trza ka bi ny spa wal ni czej po win ny być po ma lo wa ne far ba mi ma to wy mi,
■ ścian ki lub pa ra wa ny ka bi ny spa wal ni czej po win ny być wy ko na ne z ma te ria łu nie pal ne go lub trud no za pal ne go, tłu mią -
ce go szko dli we pro mie nio wa nie optycz ne. Po win ny one mieć wy so kość co naj mniej 2 m, z za cho wa niem przy pod ło dze szcze -
li ny wen ty la cyj nej,
■ w spa wal ni po win no przy pa dać na każ de go pra cow ni ka naj licz niej szej zmia ny co naj mniej 15 m3 wol nej ob ję to ści po miesz -
cze nia nie za ję tej przez urzą dze nia i sprzęt,
■ wy so kość po miesz cze nia spa wal ni po win na wy no sić co naj mniej 3,75 m,
■ na każ de sta no wi sko spa wal ni cze po win ny przy pa dać co naj mniej 2 m2 wol nej po wierzch ni pod ło gi, nie za ję tej przez urzą -
dze nia i sprzęt,
■ pod ło ga w spa wal ni i na sta no wi sku spa wal ni czym po win na być wy ko na na z ma te ria łów nie pal nych,
■ po miesz cze nia spa wal ni po win ny być wy po sa żo ne w wen ty la cję za pew nia ją cą sku tecz ne usu wa nie za nie czysz czeń szko -
dli wych dla zdro wia.

[32][32]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przed rozpoczęciem prac.
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Maszyny i urządzenia techniczne

44. Czy użytkowane w Twoim zakładzie maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne?

Sto so wa ne przy ma szy nach urzą dze nia ochron ne po win ny speł niać na stę pu ją ce ogól ne wy ma ga nia:
■ za pew niać bez pie czeń stwo za rów no pra cow ni ko wi za trud nio ne mu bez po śred nio przy ob słu dze ma szy ny, jak i oso bom
znaj du ją cym się w jej po bli żu,
■ dzia łać nie za wod nie, po sia dać od po wied nią trwa łość i wy trzy ma łość,
■ o ile jest to moż li we funk cjo no wać sa mo czyn nie, nie za leż nie od wo li i uwa gi ob słu gu ją ce go, w przy pad kach gdy jest to
ce lo we i moż li we,
■ nie mo gą być ła two usu wa ne lub odłą cza ne bez po mo cy na rzę dzi,
■ nie mo gą utrud niać wy ko ny wa nia ope ra cji tech no lo gicz nej ani
ogra ni czać moż li wo ści śle dze nia jej prze bie gu oraz nie mo gą po wo do wać za gro żeń i do dat ko we go ob cią że nia fi zycz ne go
lub psy chicz ne go pra cow ni ków.
Urzą dze nia ochron ne przy ma szy nach szcze gól nie nie bez piecz nych po win ny być tak skon stru owa ne, aby:
■ zdję cie, otwar cie lub wy łą cze nie urzą dze nia ochron ne go po wo do wa ło na tych mia sto we za trzy ma nie ma szy ny bądź jej nie -
bez piecz nych ele men tów lub nie moż li we by ło zdję cie al bo otwar cie osło ny pod czas ru chu osła nia nych ele men tów,
■ po now ne za ło że nie, za mknię cie lub włą cze nie urzą dze nia ochron ne go nie uru cha mia ło au to ma tycz nie ma szy ny.
Ele men ty ru cho me i in ne czę ści ma szyn, któ re w ra zie ze tknię cia się z ni mi stwa rza ją za gro że nie, po win ny być do wy so -
ko ści co naj mniej 2,5 m od po zio mu pod ło gi (po de stu) sta no wi ska pra cy osło nię te lub za opa trzo ne w in ne sku tecz ne urzą -
dze nia ochron ne, z wy jąt kiem przy pad ków, gdy speł nie nie tych wy ma gań nie jest moż li we ze wzglę du na funk cję ma szy ny.
Pa sy, łań cu chy, ta śmy, ko ła zę ba te i in ne ele men ty ukła dów na pę do wych oraz czę ści ma szyn za gra ża ją ce spad nię ciem,
znaj du ją ce się nad sta no wi ska mi pra cy lub przej ścia mi na wy so ko ści po nad 2,5 m od po zio mu pod ło gi, po win ny być osło -
nię te co naj mniej od do łu trwa ły mi osło na mi.
Osło ny sto so wa ne na ma szy nach po win ny unie moż li wiać bez po śred ni do stęp do stre fy nie bez piecz nej. Osło ny nie peł ne
(wy ko na ne z siat ki, bla chy per fo ro wa nej, prę tów itp.) po win ny znaj do wać się w ta kiej od le gło ści od ele men tów nie bez piecz -
nych, aby przy da nej wiel ko ści i kształ cie otwo rów nie by ło moż li we bez po śred nie do tknię cie tych ele men tów. Od le gło ści
bez pie czeń stwa okre śla ją Pol skie Nor my.
Uży wa nie ma szy ny bez wy ma ga ne go urzą dze nia ochron ne go lub przy je go nie od po wied nim sto so wa niu jest nie do pusz czal -
ne. Ma szy ny i na rzę dzia oraz ich urzą dze nia ochron ne po win ny być utrzy my wa ne w sta nie spraw no ści tech nicz nej i czy sto -

35

Pa mię taj, też że je że li za trud niasz oso by nie peł no spraw ne – to or ga ni za cja i wy po sa że nie sta no wisk pra cy mu si uwzględ niać
ich po trze by. Je że li po sia dasz sta no wi ska wy po sa żo ne w mo ni to ry ekra no we – pa mię taj o ich wy po sa że niu – zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Po moc ne in for ma cje znaj dziesz na stro nie internetowej PIP.
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ści za pew nia ją cej użyt ko wa nie ich bez szko dy dla bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków oraz sto so wa ne tyl ko w pro ce -
sach i wa run kach, do któ rych są prze zna czo ne.

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

45. Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia sterownicze?

Każ da ma szy na po win na być wy po sa żo na w ele ment ste row ni czy prze zna czo ny do jej cał ko wi te go i bez piecz ne go za -
trzy my wa nia. Gdy jest to ko niecz ne w związ ku z za gro że nia mi, ja kie stwa rza ma szy na i jej no mi nal nym cza sem za trzy ma -
nia się, ma szy na po win na być wy po sa żo na w urzą dze nie do za trzy my wa nia awa ryj ne go.
Ele men ty ste row ni cze ma szyn ma ją ce wpływ na bez pie czeń stwo mu szą być wi docz ne i moż li we do zi den ty fi ko wa nia oraz
ozna ko wa ne zgod nie z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi w Pol skich Nor mach. Ele men ty ste row ni cze nie mo gą stwa rzać ja kich -
kol wiek za gro żeń, w szcze gól no ści spo wo do wa nych ich nie za mie rzo nym uży ciem.

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: sprawdź przy zakupie lub uzupełnij natychmiast.

46. Czy użytkowane maszyny i urządzenia są w odpowiednim stanie technicznym?

Miej sce i spo sób za in sta lo wa nia oraz użyt ko wa nia ma szyn po win ny uwzględ niać mi ni ma li za cję ry zy ka za wo do we go, w szcze -
gól no ści po przez:
■ za pew nie nie do sta tecz nej prze strze ni po mię dzy ru cho my mi czę ścia mi ma szyn a ru cho my mi lub sta ły mi ele men ta mi oto -
cze nia,
■ za pew nie nie, aby wszyst kie uży wa ne lub pro du ko wa ne ma te ria ły bądź ener gia by ły w bez piecz ny spo sób do star cza ne
i od pro wa dza ne ze sta no wi ska pra cy.
Ma szy ny po win ny być wy po sa żo ne w ła two od róż nia ją ce się i od po wied nio ozna ko wa ne urzą dze nia do odłą cza nia od wszyst -
kich źró deł ener gii. Włą cze nie za si la nia ener gią nie mo że po wo do wać za gro że nia dla ob słu gi. 
Ma szy ny po win ny być ozna ko wa ne zna ka mi i bar wa mi bez pie czeń stwa, zgod nie z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi w za łącz ni -
ku nr 1 do roz po rzą dze nia oraz w Pol skich Nor mach.

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: spraw dzaj na bie żą co.

47. Czy użyt ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia po sia da ją opra co wa ną w ję zy ku pol skim do ku men ta cję tech nicz no -eks plo ata -
cyj ną dotyczącą obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych?

Mon taż, de mon taż i eks plo ata cja ma szyn, w tym ich ob słu ga, po win ny od by wać się przy za cho wa niu wy ma gań bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy oraz er go no mii, uwzględ nia ją cych in struk cje za war te w do ku men ta cji tech nicz no -eks plo ata cyj nej (w skró -
cie DTR). Je śli ku pu jesz ma szy nę czy in ne urzą dze nie tech nicz ne wy pro du ko wa ne po za gra ni ca mi Pol ski, za dbaj abyś DTR
otrzy mał w ję zy ku pol skim. Jest to bar dzo waż ny do ku ment, nie zbęd ny przez ca ły okres eks plo ata cji urzą dze nia. Istot ne jest
więc, aby był w ję zy ku naj bar dziej zro zu mia łym dla Cie bie i Two ich pra cow ni ków.
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Je że li za in sta lo wa łeś lub za mie rzasz ku pić ma szy ny oraz ele men ty bez pie czeń stwa ma szyn, sprawdź, czy po sia da -
ją oce nę zgod no ści – po moc ne in for ma cje znaj dziesz na stro nie internetowej PIP.

[16][16]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przy za ku pie ma szy ny czy urzą dze nia.

Urządzenia i instalacje energetyczne

48. Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem – przed dotykiem bezpośrednim?

Ma jąc na uwa dze fakt, że na sta no wi skach pra cy wy stę pu je czę sty kon takt z urzą dze nia mi wy ko rzy stu ją cy mi ener gię elek -
trycz ną, ja ko czyn nik ener ge tycz ny, moż li wo ści bez piecz nej ich ob słu gi na bie ra ją szcze gól ne go zna cze nia.
In sta la cje i urzą dze nia elek trycz ne po win ny być tak wy ko na ne i eks plo ato wa ne, aby nie na ra ża ły pra cow ni ków na po -
ra że nie prą dem elek trycz nym, prze pię cia at mos fe rycz ne, szko dli we od dzia ły wa nie pól elek tro ma gne tycz nych oraz
nie sta no wi ły za gro że nia po ża ro we go, wy bu cho we go i nie po wo do wa ły in nych szko dli wych skut ków.

Aby te mu spro stać – wszyst kie ele men ty urzą dzeń lub in sta la cji elek trycz nych o na pię ciu zna mio no wym > niż 25 [V] war -
to ści sku tecz nej dla prą du zmien ne go lub > niż 60 [V] dla prą du sta łe go po win ny mieć wła ści wą ochro nę przed do ty kiem
bez po śred nim (ochro nę pod sta wo wą). 

Ochro na ta mo że być re ali zo wa na po przez:
■ izo lo wa nie czę ści czyn nych,
■ uży cie ogro dzeń, prze gród, obu dów czy osłon,
■ uży cie ba rier (prze szkód),
■ umiesz cze nie po za za się giem rę ki,
■ za sto so wa nie wy łącz ni ków róż ni co wo prą do wych.

Izo lo wa nie czę ści czyn nych po le ga na po kry ciu izo la cją czę ści ob wo du elek trycz ne go znaj du ją ce go się pod na pię ciem.
Ogro dze nia, obu do wy itp. mu szą być trwa le za mo co wa ne w ta ki spo sób, aby ich usu nię cie by ło moż li we je dy nie przy uży -
ciu na rzę dzi lub wy łą cze niu na pię cia z czę ści czyn nych znaj du ją cych się we wnątrz nich.
Ba rie ry (prze szko dy) chro nią przed przy pad ko wym do tknię ciem czę ści czyn nych. Mo gą być usu wa ne bez uży cia na rzę dzi
lecz mu szą być za bez pie czo ne przed nie umyśl nym usu nię ciem.
Umiesz cze nie czę ści czyn nych po za za się giem rę ki chro ni przed ich przy pad ko wym do tknię ciem.
Za sto so wa nie wy łącz ni ków róż ni co wo prą do wych sta no wi uzu peł nie nie ochro ny w przy pad ku nie sku tecz no ści wcze śniej
wy mie nio nych środ ków ochro ny oraz w przy pad ku nie ostroż no ści pra cow ni ka jak rów nież mo gą sta no wić śro dek ochro ny.
Ich za dzia ła nie jest w przy pad ku do tknię cia fa zy i po wo du je bar dzo szyb kie wy łą cze nie ob wo dów prą du.

[17],[18], [PN [17],[18], [PN --14]14]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: dokonać pomiarów po zainstalowaniu.
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49. Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej – przed dotykiem bezpośrednim została potwierdzona pomiarami?

Obiek ty bu dow la ne, w któ rych pro wa dzisz dzia łal ność, mu szą być w cza sie ich użyt ko wa nia pod da wa ne przez wła ści cie la
lub za rząd cę:
■ okre so wej kon tro li, co naj mniej raz na 5 lat, po le ga ją cej na spraw dze niu sta nu spraw no ści tech nicz nej i war to ści użyt ko -
wej ca łe go obiek tu bu dow la ne go. Do za kre su tej kon tro li na le ży rów nież ba da nie in sta la cji elek trycz nej i pio ru no chron -
nej w za kre sie sta nu spraw no ści po łą czeń, osprzę tu, za bez pie czeń i środ ków ochro ny od po ra żeń, opor no ści izo la -
cji prze wo dów oraz uzie mień in sta la cji i apa ra tów.

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  okresowo, nie rzadziej niż co 5 lat.

Wła ści wy or gan mo że – w ra zie stwier dze nia nie od po wied nie go sta nu tech nicz ne go obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści,
mo gą ce go spo wo do wać za gro że nie ży cia lub zdro wia lu dzi, bez pie czeń stwa mie nia, śro do wi ska – na ka zać prze pro wa dze -
nie, w każ dym ter mi nie, kon tro li, a tak że za żą dać przed sta wie nia eks per ty zy sta nu tech nicz ne go obiek tu lub je go czę ści.
Kon tro lę sta nu tech nicz ne go in sta la cji elek trycz nych i pio ru no ochron nych, po win ny prze pro wa dzać oso by po sia da ją -
ce kwa li fi ka cje wy ma ga ne przy wy ko ny wa niu do zo ru lub usług w za kre sie na pra wy lub kon ser wa cji od po wied nich urzą dzeń
ener ge tycz nych, okre ślo ne w prze pi sach szcze gól nych. Oso ba do ko nu ją ca ba dań i po mia rów win na Ci do star czyć pro to -
kół z wy ni ka mi kon tro li sta nu tech nicz ne go.

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  kontrola w każdym terminie.
[17], [11], [18][17], [11], [18]

50. Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem – przed dotykiem pośrednim?

Ochrona przed dotykiem pośrednim (zwana ochroną dodatkową) części instalacji elektrycznych, które w normalnych warunkach
nie znajdują się pod napięciem, lecz w sytuacjach awaryjnych może się w nich pojawić napięcie (np. w wyniku uszkodzenia
izolacji). Ma ona na celu ograniczenie skutków porażenia w razie dotknięcia do części przewodzących dostępnych, które
niespodziewanie znalazły się pod niebezpiecznym napięciem, i opiera się na szybkim, samoczynnym wyłączeniu zasilania
obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie grożące porażeniem prądem. 
Ochronę taką zapewniają: bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe.
Ochrona przed dotykiem pośrednim w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia może być osiągnięta przez
zastosowanie co najmniej jednego z poniżej wymienionych środków: 
■ samoczynnego wyłączania zasilania. 
■ urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej. 
■ izolowanie stanowiska. 
■ nie uziemionych połączeń wyrównawczych. 
■ separacji elektrycznej. 
Pracodawco porozmawiaj na ten temat z elektrykiem, który posiada stosowne uprawnienia.

[5], [18] [PN-12][5], [18] [PN-12]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  na bieżąco.
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51. Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej – przed dotykiem pośrednim potwierdziłeś pomiarami?

Cza so okre sy ba dań eks plo ata cyj nych in sta la cji i urzą dzeń elek trycz nych są ści śle zwią za ne z wa run ka mi śro do wi sko -
wy mi, w ja kich są one eks plo ato wa ne. I tak:
■ w wy zie wach żrą cych – nie rza dziej niż co 1 rok,
■ za gro żo ne wy bu chem – nie rza dziej niż co 1 rok,
■ twar ta prze strzeń – nie rza dziej niż co 1 rok sku tecz ność ochro ny prze ciw po ra że nio wej i nie rza dziej niż co 5 lat – re zy -
stan cji izo la cji in sta la cji i urzą dzeń,
■ bar dzo wil got ne (o wil got no ści 100% i przej ścio wo wil got ne (o wil got no ści 75-100%) – nie rza dziej niż co 1 rok sku tecz -
ność ochro ny prze ciw po ra że nio wej i nie rza dziej niż co 5 lat – re zy stan cji izo la cji in sta la cji i urzą dzeń,
■ go rą ce (o tem pe ra tu rze po wie trza po nad 350C) – nie rza dziej niż co 1 rok sku tecz ność ochro ny prze ciw po ra że nio wej i nie
rza dziej niż co 5 lat – re zy stan cji izo la cji in sta la cji i urzą dzeń,
■ za gro żo ne po ża rem – nie rza dziej niż co 5 lat sku tecz ność ochro ny prze ciw po ra że nio wej i nie rza dziej niż co 1 rok – re -
zy stan cji izo la cji in sta la cji i urzą dzeń,
■ stwa rza ją ce za gro że nia dla lu dzi (Z I, Z II, Z III) – nie rza dziej niż co 5 lat sku tecz ność ochro ny prze ciw po ra że nio wej i nie
rza dziej niż co 1 rok – re zy stan cji izo la cji in sta la cji i urzą dzeń,
■ za py lo ne – nie rza dziej niż co 5 lat,
■ po zo sta łe nie wy mie nio ne – nie rza dziej niż co 5 lat,
Bar dziej ry go ry stycz ne wy ma ga nia od no śnie cza so okre sów ba dań do ty czą pla ców bu dów dla któ rych kon tro le okre so we
sta nu sta cjo nar nych urzą dzeń elek trycz nych pod wzglę dem bez pie czeń stwa wi nie neś prze pro wa dzać co naj mniej je den raz
w mie sią cu, na to miast kon tro la sta nu opor no ści izo la cji tych urzą dzeń – co naj mniej dwa ra zy w ro ku, a po nad to:
■ przed uru cho mie niem urzą dze nia po do ko na niu zmian i na praw czę ści elek trycz nych i me cha nicz nych,
■ przed uru cho mie niem urzą dze nia, któ re nie by ło czyn ne przez okres po nad jed ne go mie sią ca,
■ przed uru cho mie niem urzą dze nia po je go prze miesz cze niu.
W przy pad ku za sto so wa nia urzą dzeń ochron nych róż ni co wo prą do wych, w in sta la cjach roz dzia łu ener gii elek trycz nej, ich dzia -
ła nie na le ży spraw dzać każ do ra zo wo przed przy stą pie niem do pra cy.
Szcze gó ło we wy ma ga nia od no śnie ba dań ochron nych po win ny być okre ślo ne w in struk cji eks plo ata cji urzą dze nia. Pra co -
daw co po wy ko na nych pra cach kon tro l no -po mia ro wych, przy urzą dze niach i in sta la cjach elek trycz nych, żą daj pro to ko łu z ba -
dań i po mia rów wraz ze szki ca mi roz miesz cze nia ba da nych urzą dzeń i uzio mów.

[5],[18], [PN [5],[18], [PN --12]12]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: w okre sach za leż nych od śro do wi ska, w ja kich są eks plo ato wa ne.

52. Czy urządzenia i instalacje energetyczne są właściwie eksploatowane?

Pa mię taj, że urzą dze nia i in sta la cje ener ge tycz ne bę dą wła ści wie eks plo ato wa ne, je że li bę dziesz za trud niał przy tych
urzą dze niach oso by z od po wied ni mi upraw nie nia mi.

Eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci mo gą zaj mo wać się oso by, któ re speł nia ją wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne dla na stę -
pu ją cych sta no wisk pra cy:
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1) do zo ru – do któ rych za li cza się sta no wi ska pra cow ni ków tech nicz nych i in nych osób kie ru ją cych czyn no ścia mi osób wy -
ko nu ją cych pra ce w za kre sie: ob słu gi, kon ser wa cji, na praw, kon tro l no -po mia ro wym i mon ta żu oraz sta no wi ska osób spra -
wu ją cych nad zór nad eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci,
2) eks plo ata cji – do któ rych za li cza się sta no wi ska osób wy ko nu ją cych pra ce w za kre sie okre ślo nym w pkt 1.
Pra ce do ty czą wy ko ny wa nia na stę pu ją cych czyn no ści:
1) w za kre sie ob słu gi – czyn no ści ma ją cych wpływ na zmia ny pa ra me trów pra cy ob słu gi wa nych urzą dzeń, in sta la cji i sie -
ci przy za cho wa niu wy ma gań bez pie czeń stwa i ochro ny śro do wi ska,
2) w za kre sie kon ser wa cji – czyn no ści zwią za nych z za bez pie cze niem i utrzy ma niem na le ży te go sta nu tech nicz ne go urzą -
dzeń, in sta la cji i sie ci,
3) w za kre sie na praw – czyn no ści zwią za nych z usu wa niem uste rek, uszko dzeń oraz re mon tów urzą dzeń, in sta la cji i sie ci
w ce lu do pro wa dze nia ich do wy ma ga ne go sta nu tech nicz ne go,
4) w za kre sie kon tro l no -po mia ro wym – czyn no ści nie zbęd nych dla do ko na nia oce ny sta nu tech nicz ne go i spraw no ści ener -
ge tycz nej urzą dzeń, in sta la cji i sie ci,
5) w za kre sie mon ta żu – czyn no ści nie zbęd nych do za in sta lo wa nia oraz przy łą cza nia urzą dzeń, in sta lacji i sie ci.
Ze wzglę du na szcze gól ny cha rak ter urzą dzeń i in sta la cji ener ge tycz nych – urzą dze nia nie bez piecz ne – du że go zna cze nia
na bie ra wła ści we ich opi sa nie i ozna ko wa nie.

[5],[18], [PN [5],[18], [PN --12]12]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bieżąco.

Transport

53. Czy w zakładzie, przy ręcznych pracach transportowych przestrzegane są normy przemieszczania ciężarów?

Przy ręcz nym prze miesz cza niu przed mio tów – tam gdzie jest to moż li we – mu sisz za pew nić sprzęt po moc ni czy od po wied -
nio do bra ny do ich wiel ko ści, ma sy i ro dza ju, za pew nia ją cy bez piecz ne i do god ne wy ko ny wa nie pra cy. 
Ma sa przed mio tów prze no szo nych przez jed ne go pra cow ni ka – męż czy znę nie mo że prze kra czać:
■ 30 kg – przy pra cy sta łej,
■ 50 kg – przy pra cy do ryw czej.
Dla ko biet cię ża ry wy no szą od po wied nio 12 kg i 20 kg.
Nie do pusz czal ne jest ręcz ne prze no sze nie przed mio tów o ma sie prze kra cza ją cej 30 kg na wy so kość po wy żej 4 m lub na od -
le głość prze kra cza ją cą 25 m.
Pod czas obu ręcz ne go prze miesz cza nia przed mio tów si ła uży ta przez pra cow ni ka nie zbęd na do za po cząt ko wa nia ru chu przed -
mio tu nie mo że prze kra czać war to ści:
■ 300 N – przy pcha niu,
■ 250 N – przy cią gnię ciu,
przy czym po da ne war to ści okre śla ją skła do wą si ły mie rzo ną rów no le gle do pod ło ża. War to ści sił uży wa nych przez pra cow -
ni ka do po ru sza nia ele men tów urzą dzeń słu żą cych do ręcz ne go prze miesz cza nia przed mio tów (w szcze gól no ści dźwi gni,
korb, kół) nie mo gą prze kra czać:

40

Tak              Nie



■ 250 N – w przy pad ku ob słu gi obu ręcz nej,
■ 120 N – w przy pad ku ob słu gi jed no ręcz nej.
Do pusz czal ne jest ręcz ne prze ta cza nie przed mio tów o kształ tach okrą głych (w szcze gól no ści be czek, rur o du żych śred ni -
cach), pod wa run kiem speł nie niu na stę pu ją cych wy ma gań:
■ ma sa ręcz nie prze ta cza nych przed mio tów po te re nie po zio mym nie mo że prze kra czać 300 kg na jed ne go pra cow ni ka,
■ ma sa ręcz nie wta cza nych przed mio tów na po chyl nie przez jed ne go pra cow ni ka nie mo że prze kra czać 50 kg.

[24 i[24 i 25]25]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bieżąco.

54. Czy drogi komunikacyjne dostosowałeś do środków transportu wewnętrznego oraz przewożonego ładunku?

Je steś obo wią za ny za pew nić na te re nie za kła du pra cy wy ko na ne i ozna ko wa ne, zgod nie z Pol ski mi Nor ma mi i wła ści -
wy mi prze pi sa mi, dro gi ko mu ni ka cyj ne i trans por to we oraz dro gi dla pie szych oraz utrzy my wać je w sta nie nie stwa -
rza ją cym za gro żeń dla użyt kow ni ków. 
Dro gi i przej ścia nie mo gą pro wa dzić przez miej sca, w któ rych wy stę pu ją za gro że nia dla ich użyt kow ni ków. Po wi nie neś po nad -
to za dbać, aby dro gi i przej ścia po sia da ły wy mia ry od po wied nie do licz by po ten cjal nych użyt kow ni ków oraz ro dza jów i wiel -
ko ści sto so wa nych urzą dzeń trans por to wych i prze miesz cza nych ła dun ków. Po chy le nie po win ny umoż li wiać bez piecz ne po -
ru sza nie się pra cow ni ków i do god ny trans port ła dun ków. Na skrzy żo wa niach dróg po wi nie neś za pew nić do brą wi docz ność.

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  przed roz po czę ciem pro duk cji.

55. Czy drogi, przejścia komunikacyjne i rampy utrzymujesz we właściwym stanie technicznym?

Powinieneś posiadać takie urządzenia lub inne rozwiązania techniczne, które zapewniają odprowadzanie wód opadowych.
Na drogach transportowych nie powinny występować progi ani stopnie. Przy zróżnicowanych poziomach różnice należy
wyrównać pochylniami. Na drogach – w miejscach, w których możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, musisz
ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne urządzenia ochronne. Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać
materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem
się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) musisz pomalować barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.
Pracodawco, jesteś obowiązany ponadto zapewnić drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego,
w których mogą przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się na otwartą przestrzeń. We wszystkich miejscach
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na terenie zakładu pracy, w których mogą przebywać pracownicy, jesteś obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne 
w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające.

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przed uruchomieniem, a następnie na bieżąco.

56. Czy zapewniłeś odpowiedni stan techniczny środków transportu zakładowego?

Pra co daw co, pa mię taj, że przy ob słu dze urzą dzeń trans por tu zme cha ni zo wa ne go mo gą być za trud nio ne tyl ko oso by o kwa -
li fi ka cjach wła ści wych do ob słu gi okre ślo ne go urzą dze nia. Przed roz po czę ciem pra cy ope ra tor wi nien spraw dzić stan tech -
nicz ny urzą dze nia (tzw. OC) i do ko nać sto sow ne go za pi su w książ ce oglę dzin co dzien nych.

[23] [23] 
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przed każ dym uru cho mie niem.

Magazynowanie i składowanie

57. Czy sub stan cje i pre pa ra ty che micz ne sto so wa ne w Two im za kła dzie są ozna ko wa ne w spo sób umoż li wia ją cy iden -
ty fi ka cję i okre śle nie ich wła ści wo ści?

Oso ba wpro wa dza ją ca do ob ro tu sub stan cję lub pre pa rat che micz ny skla sy fi ko wa ny ja ko nie bez piecz ny jest obo wią za -
na do bez płat ne go udo stęp nie nia ich od bior cy kar ty cha rak te ry sty ki ta kiej sub stan cji lub pre pa ra tu, naj póź niej w dniu ich
pierw szej do sta wy. Kar ta cha rak te ry sty ki sta no wi zbiór in for ma cji o nie bez piecz nych wła ści wo ściach sub stan cji lub pre pa -
ra tu oraz za sa dach i za le ce niach ich bez piecz ne go sto so wa nia. Jest prze zna czo na przede wszyst kim dla użyt kow ni ków pro -
wa dzą cych dzia łal ność za wo do wą w ce lu umoż li wie nia im pod ję cia w miej scu pra cy środ ków nie zbęd nych do za pew nie nia
bez pie czeń stwa oraz ochro ny zdro wia czło wie ka i śro do wi ska. 
Nie do pusz czal ne jest sto so wa nie w dzia łal no ści za wo do wej sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych skla sy fi ko wa nych ja ko nie -
bez piecz ne bez po sia da nia kar ty cha rak te ry sty ki. Je że li sto su jesz w za kła dzie sub stan cje czy pre pa ra ty che micz ne skla sy -
fi ko wa ne ja ko nie bez piecz ne, za dbaj, aby pra cow ni cy zo sta li za po zna ni z ich kar ta mi cha rak te ry styk.

Ozna ko wa nie opa ko wa nia sub stan cji i pre pa ra tu che micz ne go skla sy fi ko wa ne go ja ko nie bez piecz ny win no obej mo -
wać:
■ na zwę umoż li wia ją cą jed no znacz ną iden ty fi ka cję sub stan cji lub pre pa ra tu, 
■ na zwy okre ślo nych sub stan cji nie bez piecz nych za war tych w pre pa ra cie, 
■ na zwę i sie dzi bę, a w przy pad ku oso by fi zycz nej imię i na zwi sko oraz ad res oso by wpro wa dza ją cej sub stan cję lub pre -
pa rat do ob ro tu, 
■ od po wied nie zna ki ostrze gaw cze i na pi sy, 
■ in for ma cje o wy ma ga nym po stę po wa niu z opróż nio ny mi opa ko wa nia mi.
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Je śli w to ku pro duk cji masz do czy nie nia z sub stan cja mi lub pre pa ra ta mi che micz ny mi skla sy fi ko wa ny mi ja ko nie bez piecz -
ne to pa mię taj, że zna ku je się je po da jąc na ety kie cie, umiesz czo nej trwa le na po wierzch ni opa ko wa nia, in for ma cje w ję zy -
ku pol skim okre śla jąc za war tość oraz pro du cen ta lub do staw cę.

[27], [32][27], [32]

58. Czy magazyny i składy  przystosowałeś do rodzaju składowanych materiałów?

Przy skła do wa niu ma te ria łów po wi nie neś:
■ okre ślić dla każ de go ro dza ju skła do wa ne go ma te ria łu miej sce, spo sób i do pusz czal ną wy so kość skła do wa nia,
■ za pew nić, aby ma sa skła do wa ne go ła dun ku nie prze kra cza ła do pusz czal ne go ob cią że nia urzą dzeń prze zna czo nych do skła -
do wa nia (re ga łów, po de stów itp.),
■ za pew nić, aby ma sa skła do wa ne go ła dun ku, łącz nie z ma są urzą dzeń prze zna czo nych do je go skła do wa nia i trans por -
tu, nie prze kra cza ła do pusz czal ne go ob cią że nia pod łóg i stro pów, na któ rych od by wa się skła do wa nie,
■ wy wie sić czy tel ne in for ma cje o do pusz czal nym ob cią że niu pod łóg, stro pów i urzą dzeń prze zna czo nych do skła do wa nia. 

[11][11]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  przed roz po czę ciem ma ga zy no wa nia i skła do wa nia.

59. Czy materiały właściwie składujesz lub/i magazynujesz?

Ma te ria ły i in ne przed mio ty, po win ny być ma ga zy no wa ne w po miesz cze niach i miej scach do te go prze zna czo nych.
Po miesz cze nia ma ga zy no we po win ny speł niać wy ma ga nia bez pie czeń stwa, sto sow nie do ro dza ju i wła ści wo ści skła do wa -
nych w nich ma te ria łów. 
Re ga ły po win ny mieć od po wied nio wy trzy ma łą i sta bil ną kon struk cję oraz za bez pie cze nia przed ich prze wró ce niem się.
Spo sób ukła da nia ma te ria łów na re ga łach i ich zdej mo wa nia nie mo że stwa rzać za gro żeń dla bez pie czeń stwa pra cow ni ków.
Przed mio ty ła two tłu ką ce się, nie bez piecz ne sub stan cje i pre pa ra ty che micz ne oraz ma te ria ły o naj więk szej ma sie po win ny
być skła do wa ne na naj niż szych pół kach re ga łów. Przed mio ty, któ rych wy mia ry, kształt i ma sa de cy du ją o ich in dy wi du al nym
spo so bie skła do wa nia, po win ny być usta wia ne lub ukła da ne sta bil nie, z uwzględ nie niem po ło że nia ich środ ka cięż ko ści, tak
aby za po biec ich wy wró ce niu się lub spad nię ciu.
Przy skła do wa niu ma te ria łów w sto sach na le ży za pew nić:
■ sta tecz ność sto sów po przez skła do wa nie na wy so kość uza leż nio ną  od ro dza ju ma te ria łów (ich wy mia rów, ma sy, kształ -
tu) oraz wy trzy ma ło ści opa ko wań,
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■ wią za nie mię dzy war stwa mi,
■ ukła da nie sto sów tak, aby śro dek cięż ko ści przed mio tów skła do wa nych po zo sta wał we wnątrz ob ry su sto sów,
■ za cho wa nie od le gło ści mię dzy sto sa mi, umoż li wia ją cej bez piecz ne ukła da nie i prze miesz cza nie ma te ria łów.
Roz ła du nek sto sów po wi nien być pro wa dzo ny ko lej no po cząw szy od naj wyż szych warstw. Nie do pusz czal ne jest wyj mo -
wa nie ma te ria łów ze środ ka sto sów.
Przy skła do wa niu ma te ria łów syp kich lu zem na le ży za pew nić:
■ po wierzch nię skła do wą, któ ra przy za cho wa niu ką ta zsy pu na tu ral ne go umoż li wi za cho wa nie przejść lub prze jaz dów wo -
kół hał dy lub zwa łu,
■ wy trzy ma łość za pór od po wied nią do par cia skła do wa ne go ma te ria łu syp kie go,
■ w mia rę po trze by wy ni ka ją cej z ochro ny są sied nich stref pra cy oraz tech nicz nych moż li wo ści – szczel ne obu do wa nie miej -
sca prze ła dun ku i urzą dzeń prze ła dun ko wych oraz po łą cze nie ich z urzą dze nia mi od cią ga ją cy mi pył w miej scu je go po wsta -
wa nia,
■ bez piecz ne me to dy pra cy, szcze gól nie przy ręcz nym po bie ra niu i prze no sze niu ma te ria łów.
Przy skła do wa niu ma te ria łów py lą cych lu zem na le ży za pew nić szczel ne ogro dze nie co naj mniej do wy so ko ści 0,5 m po -
nad wy so kość skła do wa ne go ma te ria łu. Trans port tych ma te ria łów mo że od by wać się wy łącz nie spe cjal ny mi środ ka mi trans -
por tu lub w za mknię tych po jem ni kach (np. kon te ne rach).
Przy skła do wa niu ma te ria łów skłon nych do sa mo za pa le nia się na le ży je za bez pie czyć przed sa mo za pło nem, a w szcze gól -
no ści ogra ni czyć wy so kość skła do wa nia, sto so wać ko mi ny wen ty la cyj ne oraz prze sy py wać lub czę sto prze rzu cać hał dy i zwa -
ły. Nie do pusz czal ne jest skła do wa nie ma te ria łów bez po śred nio pod elek tro ener ge tycz ny mi li nia mi na po wietrz ny mi lub w od -
le gło ści mniej szej (li cząc w po zio mie od skraj nych prze wo dów) niż:
■ 2 m – od li nii ni skie go na pię cia,
■ 5 m – od li nii wy so kie go na pię cia do 15 kV,
■ 10 m – od li nii wy so kie go na pię cia do 30 kV,
■ 15 m – od li nii wy so kie go na pię cia po wy żej 30 kV.

[11] [11] 
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bieżąco.

Nadzór i kontrola stanu bhp

60. Czy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników utworzył służbę bhp?

Gdy za trud niasz wię cej niż 100 pra cow ni ków masz obo wią zek utwo rzyć służ bę bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, peł nią cą funk -
cje do rad cze i kon tro l ne. In spek tor pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy mo że na ka zać utwo rze nie służ by bhp na wet w przy -
pad ku gdy za trud niasz mniej szą licz bę pra cow ni ków niż 100, je że li jest to uza sad nio ne stwier dzo ny mi za gro że nia mi za wo -
do wy mi.

art. 237art. 2371111 [1][1]
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61. Pra co daw co, czy (je śli za trud niasz do 100 pra cow ni ków) za pew ni łeś wy ko ny wa nie za dań służ by bhp zgod nie z prze -
pi sa mi?

Gdy po sia dasz ukoń czo ne szko le nie nie zbęd ne do wy ko ny wa nia za dań służ by bhp mo żesz sam wy ko ny wać za da nia tej służ -
by, je że li:
■ za trud niasz do 10 pra cow ni ków al bo
■ za trud niasz do 20 pra cow ni ków i jesteś za kwa li fi ko wa ny do gru py dzia łal no ści, dla któ rej usta lo no nie wyż szą niż trze -
cia ka te go rię ry zy ka w ro zu mie niu prze pi sów o ubez pie cze niu spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo -
do wych.
W przy pad ku bra ku kom pe tent nych pra cow ni ków – mo żesz po wie rzyć wy ko ny wa nie za dań służ by bhp spe cja li stom spo za
za kła du pra cy. Pra cow nik służ by bhp oraz pra cow nik za trud nio ny przy in nej pra cy, któ re mu po wie rzy łeś wy ko ny wa nie za -
dań służ by bhp, a tak że spe cja li sta spo za za kła du pra cy po win ni speł niać wy ma ga nia kwa li fi ka cyj ne nie zbęd ne do wy ko -
ny wa nia za dań służ by bhp oraz mieć ukoń czo ne szko le nie w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy dla pra cow ni ków
tej służ by.
Pra cow nik służ by bhp oraz pra cow nik za trud nio ny przy in nej pra cy, któ re mu po wie rzy łeś wy ko ny wa nie za dań tej służ by, nie
mo gą po no sić ja kich kol wiek nie ko rzyst nych dla nich na stępstw z po wo du wy ko ny wa nia za dań i upraw nień służ by bhp.

art. 237art. 2371111 [1][1]

62. Jeżeli wykonujesz zadania służby bhp, czy odbyłeś szkolenie niezbędne do wykonywania zadań tej służby?

Jeśli zadania służby bhp wykonujesz sam, musisz posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia niezbędnego do
wykonywania zadań tej służby. Szkolenia takie organizuje i prowadzi jednostka organizacyjna prowadząca działalność
szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

art. 237art. 2371111 [1] i [3][1] i [3]

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  przed rozpoczęciem wykonywania tych zadań.

63. Czy konsultujesz z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy?

Pra co daw co, masz obo wią zek kon sul to wa nia z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi wszyst kich dzia łań zwią za nych z bez -
pie czeń stwem i hi gie ną pra cy, w szcze gól no ści do ty czą cych:
■ zmian w or ga ni za cji pra cy i wy po sa że niu sta no wisk pra cy, wpro wa dza nia no wych pro ce sów tech no lo gicz nych oraz sub -
stan cji i pre pa ra tów che micz nych, je że li mo gą one stwa rzać za gro że nie dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ków,
■ oce ny ry zy ka za wo do we go wy stę pu ją ce go przy wy ko ny wa niu okre ślo nych prac oraz in for mo wa nia pra cow ni ków o tym
ry zy ku,
■ two rze nia służ by bhp lub po wie rza nia wy ko ny wa nia za dań tej służ by in nym oso bom oraz wy zna cza nia pra cow ni ków do udzie -
la nia pierw szej po mo cy,
■ przy dzie la nia pra cow ni kom środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go,
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■ szko le nia pra cow ni ków w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Pa mię taj, że pra cow ni cy lub ich przed sta wi cie le mo gą przed sta wiać Ci wnio ski w spra wie eli mi na cji lub ogra ni cze nia za gro -
żeń za wo do wych. 
Masz tak że obo wią zek za pew nić od po wied nie wa run ki do prze pro wa dza nia kon sul ta cji, a zwłasz cza za pew nić, aby od by -
wa ły się w go dzi nach pra cy. Za czas nie prze pra co wa ny w związ ku z udzia łem w kon sul ta cjach pra cow ni cy lub ich przed -
sta wi cie le za cho wu ją pra wo do wy na gro dze nia.
Na umo ty wo wa ny wnio sek pra cow ni ków lub ich przed sta wi cie li do ty czą cy spraw za gro że nia zdro wia i ży cia pra cow ni ków
in spek to rzy pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy prze pro wa dza ją kon tro le.

art. 237art. 23711a11a [1][1]
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In for ma cje do dat ko we 
Pra co daw co, wszyst ko na co wska zy wa li śmy po wy żej wy ni ka z li sty kon tro l nej przy go to wa nej i wy ko rzy sty wa nej przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Jed nak że to nie

wszyst kie pro ble my uję te w obo wią zu ją cych w Pol sce prze pi sach bez pie czeń stwa pra cy. Są one znacz nie ob szer niej sze. 

Po ni żej ja ko in for ma cje do dat ko we pre zen tu je my za gad nie nia, z któ ry mi mu si cie się za po znać i ich prze strze gać.

I. Pracodawco, czy wykonałeś wcześniej wydane decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej?

Jed nym z or ga nów nad zo ru jest Pań stwo wa In spek cja Sa ni tar na. Pra co daw co, de cy zje wy da wa ne przez ten or gan je steś
rów nież obo wią za ny wy ko nać, a in spek tor pra cy w trak cie czyn no ści kon tro l nych do ko na spraw dze nia re ali za cji tych de cy -
zji. Upew nij się więc, czy zo sta ły one wy ko na ne.

art.art. 207 §207 § 2 pkt2 pkt 3 [1]3 [1]

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: nie póź niej niż z upły wem ter mi nu wy ko na nia okre ślo ne go w de cy zji.

II. Czy wykonałeś wcześniej wydane wnioski z wystąpień inspektora pracy?

In spek to rzy pra cy ma ją tak że obo wią zek skon tro lo wa nia wcze śniej wy da nych wnio sków. Się gnij do do ku men tu WY STĄ -
PIE NIE (je śli by łeś już kon tro lo wa ny), zo bacz, cze go do ty czy ły wy da ne wnio ski. Na ich re ali za cję obo wią zy wał ter min 30 dni
od da ty otrzy ma nia (obec nie ter min ten usta la in spek tor i nie mo że on być dłuż szy niż 30 dni). Je że li wnio ski zo sta ły wy ko -
na ne, za sto suj się do po ucze nia za war te go w koń co wej czę ści wy stą pie nia – po in for muj in spek to ra pra cy o wy ko na niu wnio -
sków. Pa mię taj rów nież o tym, że je że li wnio ski do ty czy ły wy płat świad czeń pie nięż nych, po daj su mę wy pła co nych kwot oraz
licz bę osób, któ rym świad cze nia wy pła ci łeś.

art.art. 207 §207 § 2 pkt2 pkt 3 [1]3 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  usta lo ny w wy stą pie niu (max do 30 dni).

III. Czy ustaliłeś regulamin pracy?

Obowiązek ustalania regulaminu pracy dotyczy każdego pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników,
bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, czy umowy o pracę. Każda zatem osoba fizyczna, osoba prawna czy
jednostka organizacyjna zatrudniająca co najmniej 20 pracowników – jako pracodawca – ma obowiązek ustalenia
regulaminu pracy.

art. 104 § 1 i 2 [1]art. 104 § 1 i 2 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  niezwłocznie.
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IV. Czy regulamin pracy opracowałeś prawidłowo?

Re gu la min pra cy mu si za wie rać wszyst kie za gad nie nia, o któ rych mo wa w art. 1041 kp, z tym za strze że niem, że spra -
wy wska za ne w punk tach 6, 7 i 7a te go ar ty ku łu, po da je się w re gu la mi nie pra cy w ra zie po trze by – je śli za trud niasz ko bie -
ty i pra cow ni ków mło do cia nych. Re gu la min wcho dzi w ży cie po upły wie 2 ty go dni od dnia po da nia go do wia do mo ści pra -
cow ni ków, w spo sób przy ję ty w Two jej fir mie. Za trud nio ne go pra cow ni ka je steś obo wią za ny za po znać z tre ścią re gu la mi nu
pra cy przed roz po czę ciem przez nie go pra cy. W Two im in te re sie le ży, abyś po sia dał pi sem ne po twier dze nie te go fak tu.

art. 104art. 10433 § 1 i 2 [1]§ 1 i 2 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  na bieżąco.

V. Czy udostępniłeś pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu?

W for mie pi sem nej in for ma cji lub w in ny spo sób przy ję ty w Two im za kła dzie, mu sisz udo stęp nić pra cow ni kom tekst prze pi -
sów do ty czą cych rów ne go trak to wa nia ko biet i męż czyzn w za trud nie niu. W szcze gól no ści mu sisz po in for mo wać o tym, że:
■ (1) pra cow ni cy po win ni być rów no trak to wa ni w za kre sie na wią za nia i roz wią za nia sto sun ku pra cy, wa run ków za trud nie -
nia, awan so wa nia oraz do stę pu do szko le nia w ce lu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych, w szcze gól no ści bez wzglę du
na płeć, wiek, nie peł no spraw ność, ra sę, re li gię, na ro do wość, prze ko na nia po li tycz ne, przy na leż ność związ ko wą, po cho dze -
nie et nicz ne, wy zna nie, orien ta cję sek su al ną, a tak że bez wzglę du na za trud nie nie na czas okre ślo ny lub nie okre ślo ny al -
bo w peł nym lub w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy.
■ (2) rów ne trak to wa nie w za trud nie niu ozna cza nie dy skry mi no wa nie w ja ki kol wiek spo sób, bez po śred nio lub po śred nio,
z przy czyn okre ślo nych w punk cie (1).
Dys kry mi no wa nie bez po śred nie ist nie je wte dy, gdy pra cow nik z jed nej lub z kil ku przy czyn okre ślo nych w punk cie (1)
był, jest lub mógł by być trak to wa ny w po rów ny wal nej sy tu acji mniej ko rzyst nie niż in ni pra cow ni cy.
Dys kry mi no wa nie po śred nie ist nie je wte dy, gdy na sku tek po zor nie neu tral ne go po sta no wie nia, za sto so wa ne go kry te rium
lub pod ję te go dzia ła nia wy stę pu ją dys pro por cje w za kre sie wa run ków za trud nie nia na nie ko rzyść wszyst kich lub znacz nej
licz by pra cow ni ków na le żą cych do gru py wy róż nio nej ze wzglę du na jed ną lub kil ka przy czyn okre ślo nych w punk cie (1),
je że li dys pro por cje te nie mo gą być uza sad nio ne in ny mi obiek tyw ny mi po wo da mi. 
Prze ja wem dys kry mi no wa nia [w ro zu mie niu punk tu (2)] jest tak że:
■ dzia ła nie po le ga ją ce na za chę ca niu in nej oso by do na ru sza nia za sa dy rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu,
■ za cho wa nie, któ re go ce lem lub skut kiem jest na ru sze nie god no ści al bo po ni że nie lub upo ko rze nie pra cow ni ka (mo le sto wa nie).
Dys kry mi no wa niem ze wzglę du na płeć jest tak że każ de nie ak cep to wa ne za cho wa nie o cha rak te rze sek su al nym lub od no -
szą ce się do płci pra cow ni ka, któ re go ce lem lub skut kiem jest na ru sze nie god no ści lub po ni że nie al bo upo ko rze nie pra cow -
ni ka; na za cho wa nie to mo gą się skła dać fi zycz ne, wer bal ne lub po za wer bal ne ele men ty (mo le sto wa nie sek su al ne).
Za na ru sze nie za sa dy rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu, uwa ża się róż ni co wa nie przez pra co daw cę sy tu acji pra cow ni -
ka z jed nej lub kil ku przy czyn okre ślo nych w punk cie (1), któ re go skut kiem jest w szcze gól no ści:
■ od mo wa na wią za nia lub roz wią za nie sto sun ku pra cy, 
■ nie ko rzyst ne ukształ to wa nie wy na gro dze nia za pra cę lub in nych wa run ków za trud nie nia al bo po mi nię cie przy awan so wa -
niu lub przy zna wa niu in nych świad czeń zwią za nych z pra cą,
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■ po mi nię cie przy ty po wa niu do udzia łu w szko le niach pod no szą cych kwa li fi ka cje za wo do we – chy ba że pra co daw ca udo -
wod ni, że kie ro wał się obiek tyw ny mi po wo da mi.
Pra cow ni cy ma ją pra wo do jed na ko we go wy na gro dze nia za jed na ko wą pra cę lub za pra cę o jed na ko wej war to ści. Wy na -
gro dze nie to obej mu je wszyst kie skład ni ki wy na gro dze nia, bez wzglę du na ich na zwę i cha rak ter, a tak że in ne świad cze nia
zwią za ne z pra cą, przy zna wa ne pra cow ni kom w for mie pie nięż nej lub w in nej for mie niż pie nięż na.
Pra ca mi o jed na ko wej war to ści są pra ce, któ rych wy ko ny wa nie wy ma ga od pra cow ni ków po rów ny wal nych kwa li fi ka cji za -
wo do wych, po twier dzo nych do ku men ta mi prze wi dzia ny mi w od ręb nych prze pi sach lub prak ty ką i do świad cze niem za wo -
do wym, a tak że po rów ny wal nej od po wie dzial no ści i wy sił ku.
Oso ba, wo bec któ rej pra co daw ca na ru szył za sa dę rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu, ma pra wo do od szko do wa nia w wy -
so ko ści nie niż szej niż mi ni mal ne wy na gro dze nie za pra cę. Sko rzy sta nie przez pra cow ni ka z upraw nień przy słu gu ją cych z ty -
tu łu na ru sze nia za sa dy rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu nie mo że sta no wić przy czy ny uza sad nia ją cej wy po wie dze nie
przez pra co daw cę sto sun ku pra cy lub je go roz wią za nie bez wy po wie dze nia.

art.art. 183a 183a --183e,183e, 941 [1]941 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  niezwłocznie.

VI. Czy prowadzisz akta osobowe pracowników?

Je steś obo wią za ny pro wa dzić do ku men ta cję w spra wach zwią za nych ze sto sun kiem pra cy oraz ak ta oso bo we pra cow ni -
ków. W roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej w spra wie za kre su pro wa dze nia przez pra co daw ców do ku men ta -
cji w spra wach zwią za nych ze sto sun kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso bo wych pra cow ni ka szcze gó ło wo okre -
ślo no jak ma wy glą dać do ku men ta cja zwią za na ze sto sun kiem pra cy. Się gnij więc do te go ak tu praw ne go. 

art. 94 pkt 9a [1] i [6]art. 94 pkt 9a [1] i [6]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  niezwłocznie i na bieżąco - przy zatrudnianiu kolejnych pracowników.

VII. Czy prawidłowo sporządzasz umowy o pracę?

Się gnij do akt oso bo wych Two ich pra cow ni ków i sprawdź, czy za war te z ni mi umo wy o pra cę za wie ra ją istot ne ele men ty.
Przyj rzyj się, czy za pi sa łeś w nich: stro ny umo wy, ro dzaj umo wy, da tę jej za war cia oraz wa run ki pra cy i pła cy.
Umo wa o pra cę mo że być za war ta:
■ na czas nie okre ślo ny,
■ na czas okre ślo ny,
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■ na czas wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy.
Każ da z tych umów mo że być po prze dzo na umo wą o pra cę na okres prób ny, nie dłuż szy niż 3 mie sią ce. Je że li za cho dzi
ko niecz ność za stęp stwa pra cow ni ka w cza sie je go uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy, mo żesz w tym ce lu za trud nić
in ne go pra cow ni ka na pod sta wie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny, obej mu ją cy czas tej nie obec no ści. Je że li w trak cie trwa -
nia umo wy o pra cę (na czas okre ślo ny) prze dłu żysz okres jej trwa nia (w prak ty ce: prze dłu żysz umo wę anek sem) to w świe -
tle prze pi sów pra wa jest to ko lej na umo wa o pra cę na czas okre ślo ny.

art. 25 § 1 i 2, art. 251 § 2, art. 29 § 1 i 2 [1]art. 25 § 1 i 2, art. 251 § 2, art. 29 § 1 i 2 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  na bieżąco.

VIII. Czy charakter  świadczonej pracy jest zgodny z rodzajem umowy (umowa  cywilnoprawna zamiast umowy o pracę)?

Je śli za trud niasz pra cow ni ków na pod sta wie umów cy wil no praw nych (umo wy zle ce nia, umo wy o dzie ło) przyj rzyj się,
czy pra cow ni cy ci wy ko nu ją pra cę pod Two im kie row nic twem lub pod kie row nic twem oso by dzia ła ją cej w Two im imie niu,
na Two je ry zy ko go spo dar cze, wg usta lo ne go przez Cie bie roz kła du cza su i w okre ślo nym miej scu, czy nie usta li łeś im wy -
na gro dze nia za pra cę w for mie go dzi no wej lub mie sięcz nej. Je śli te ele men ty wy stą pi ły, to bez wzglę du na na zwę za war tej
przez stro ny umo wy, za trud nie nie w tych wa run kach jest za trud nie niem na pod sta wie sto sun ku pra cy.

art.art. 22 §22 § 1 i1 i §§ 11 [1]11 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

IX. Czy pra cow ni cy za trud nie ni są w cza sie pra cy nie prze kra cza ją cym do bo we go wy mia ru usta lo ne go dla sys te mu, w któ -
rym pra cow ni cy są za trud nie ni?

Je że li usta li łeś pra cow ni kom har mo no gra my pra cy to mu sisz dą żyć do ich re ali za cji. Roz kła dy cza su pra cy mu szą być spo -
rzą dza ne na no mi nal ny czas pra cy po szcze gól nych pra cow ni ków, wy ni ka ją cy z za war tych umów o pra cę. Naj bar dziej po -
wszech ny jest do bo wy wy miar czas pra cy – wy no szą cy 8 go dzin. Od tej ogól nej za sa dy usta wo daw ca do pu ścił wy jąt ki za -
leż ne od spe cy fi ki za kła du i przy ję te go sys te mu cza su pra cy:
■ je że li jest to uza sad nio ne ro dza jem pra cy lub jej or ga ni za cją, mo żesz za sto so wać sys tem rów no waż ne go cza su pra cy, w któ -
rym jest do pusz czal ne prze dłu że nie do bo we go wy mia ru cza su pra cy do 12 go dzin, ale okres roz li cze nio wy nie mo że prze kra -
czać 1 mie sią ca. Prze dłu żo ny do bo wy wy miar cza su pra cy mu sisz zrów no wa żyć krót szym cza sem pra cy w in nych dniach lub
udzie la niem pra cow ni kom dni wol nych. W szcze gól nych przy pad kach okres roz li cze nio wy mo że być prze dłu żo ny mak sy mal -
nie do 3 mie się cy, a przy pra cach uza leż nio nych od po ry ro ku lub wa run ków at mos fe rycz nych – nie wię cej niż do 4 mie się cy,
■ przy pra cach po le ga ją cych na do zo rze urzą dzeń lub zwią za nych z czę ścio wym po zo sta wa niem w po go to wiu do pra -
cy mo żesz za sto so wać sys tem rów no waż ne go cza su pra cy, w któ rym mo żesz prze dłu żyć do bo wy wy miar cza su pra cy nie
wię cej niż do 16 go dzin, w okre sie roz li cze nio wym nieprze kra cza ją cym 1 mie sią ca. Pa mię taj jed nak, że w tym przy pad ku,
po każ dym dniu prze pra co wa nym w prze dłu żo nym wy mia rze cza su pra cy pra cow ni ko wi przy słu gu je od po czy nek przez czas
od po wia da ją cy co naj mniej licz bie prze pra co wa nych go dzin, nie za leż nie od od po czyn ku prze wi dzia ne go w art. 133 (czy li:
w każ dym ty go dniu co naj mniej 35 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku, obej mu ją ce go co naj mniej 11 go dzin nie prze rwa -
ne go od po czyn ku do bo we go),
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■ do pra cow ni ków za trud nio nych przy pil no wa niu mie nia lub ochro nie osób, a tak że pra cow ni ków za kła do wych stra ży
po żar nych i za kła do wych służb ra tow ni czych mo że być sto so wa ny sys tem rów no waż ne go cza su pra cy, w któ rym jest do -
pusz czal ne prze dłu że nie do bo we go wy mia ru cza su pra cy do 24 go dzin, w okre sie roz li cze nio wym nie prze kra cza ją cym
1 mie sią ca. Prze pi sy art. 135 § 2 i 3 oraz art. 136 § 2 sto su je się od po wied nio,
■ przy pra cach w ru chu cią głym mo żesz za sto so wać sys tem cza su pra cy, w któ rym mo żesz prze dłu żyć czas pra cy do
43 go dzin prze cięt nie na ty dzień w okre sie roz li cze nio wym nieprze kra cza ją cym 4 ty go dni, a jed ne go dnia w nie któ rych ty -
go dniach w tym okre sie do bo wy wy miar cza su pra cy mo żesz prze dłu żyć do 12 go dzin,
■ na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka mo że być do nie go sto so wa ny sys tem skró co ne go ty go dnia pra cy. Wów czas jest do pusz -
czal ne wy ko ny wa nie pra cy przez pra cow ni ka przez mniej niż 5 dni w cią gu ty go dnia, przy rów no cze snym prze dłu że niu do bo -
we go wy mia ru cza su pra cy, nie wię cej niż do 12 go dzin, w okre sie roz li cze nio wym nieprze kra cza ją cym 1 mie sią ca,
■ na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka mo że być do nie go sto so wa ny week en do wy sys tem cza su pra cy, w któ rym pra ca jest
świad czo na wy łącz nie w piąt ki, so bo ty, nie dzie le i świę ta. W tym sys te mie jest do pusz czal ne prze dłu że nie do bo we go wy -
mia ru cza su pra cy, nie wię cej jed nak niż do 12 go dzin, w okre sie roz li cze nio wym nieprze kra cza ją cym 1 mie sią ca.

art.art. 129 §129 § 1,1, 135,135, 136,136, 137,137, 138,138, 143,143, 144 [1]144 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

X. Czy pracownicy zatrudnieni są w czasie pracy nieprzekraczającym przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy?

Ty go dnio wa nor ma cza su pra cy wy no si prze cięt nie 40 go dzin w prze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy. 
Ozna cza to, że np. w jed nym ty go dniu mo żesz za trud nić pra cow ni ków w więk szej niż 40 go dzin licz bie go dzin pra cy, lecz
wów czas w in nym ty go dniu na le ży pra cow ni kom od po wied nio ob ni żyć wy miar cza su pra cy, tak aby w okre sie roz li cze nio -
wym licz ba go dzin pra cy nie prze kra cza ła 40 w ty go dniu. Dłu gość okre su roz li cze nio we go za le ży od przy ję te go sys te mu [patrz:
punkt 4].

art.art. 135 §135 § 1,1, 143,143, 144 [1]144 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  na bieżąco, a rozliczenie w przyjętym okresie rozliczeniowym.

XI. Czy pra cę w nie dzie lę lub świę to re kom pen su jesz pra cow ni kom udzie le niem in ne go dna wol ne go lub wy pła tą do dat -
ko we go wy na gro dze nia?

Pa mię taj (ja ko za sa da), że nie dzie le i świę ta są wol ne od pra cy. Ist nie ją jed nak przy pad ki, kie dy pra cow ni cy w tych dniach
wy ko nu ją pra cę. Wy kaz tych prac usta wo daw ca okre ślił i wy mie nił:
1) w ra zie ko niecz no ści pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej w ce lu ochro ny ży cia lub zdro wia ludz kie go, ochro ny mie nia lub śro -
do wi ska al bo usu nię cia awa rii,
2) w ru chu cią głym,
3) przy pra cy zmia no wej,
4) przy nie zbęd nych re mon tach,
5) w trans por cie i w ko mu ni ka cji,
6) w za kła do wych stra żach po żar nych i w za kła do wych służ bach ra tow ni czych,
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7) przy pil no wa niu mie nia lub ochro nie osób,
8) w rol nic twie i ho dow li,
9) przy wy ko ny wa niu prac ko niecz nych ze wzglę du na ich uży tecz ność spo łecz ną i co dzien ne po trze by lud no ści, w szcze -
gól no ści w:
a) za kła dach świad czą cych usłu gi dla lud no ści,*
b) ga stro no mii,
c) za kła dach ho te lar skich,
d) jed nost kach go spo dar ki ko mu nal nej,
e) za kła dach opie ki zdro wot nej i in nych pla ców kach służ by zdro wia prze zna czo nych dla osób, któ rych stan zdro wia wy -
ma ga ca ło do bo wych lub ca ło dzien nych świad czeń zdro wot nych, 
f) jed nost kach or ga ni za cyj nych po mo cy spo łecz nej oraz pla ców kach opie kuń czo -wy cho waw czych, za pew nia ją cych ca -
ło do bo wą opie kę, 
g) za kła dach pro wa dzą cych dzia łal ność w za kre sie kul tu ry, oświa ty, tu ry sty ki i wy po czyn ku,
10) w sto sun ku do pra cow ni ków za trud nio nych w sys te mie cza su  pra cy, w któ rym pra ca jest świad czo na wy łącz nie w piąt -
ki,  so bo ty, nie dzie le i świę ta.

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

*pra ca w świę ta w pla ców kach han dlo wych (od 20.10.2007 r.) jest nie do zwo lo na (tak że wów czas, kie dy świę to przy pa da w nie -
dzie lę). Pra ca w pla ców kach han dlo wych jest do zwo lo na w nie dzie lę tyl ko w przy pad ku wy ko ny wa nia prac ko niecz nych ze
wzglę du na ich uży tecz ność spo łecz ną i co dzien ne po trze by lud no ści. Np. na sta cjach pa liw przy oka zji sprze da ży pa li wa. W ta -
kich przy pad kach obo wią za ny je steś za pew nić pra cow ni ko wi in ny dzień wol ny od pra cy.

W ta kich oko licz no ściach:
■ za pra cę w nie dzie le je steś obo wią za ny udzie lić dnia wol ne go w okre sie 6 dni ka len da rzo wych po prze dza ją cych lub na -
stę pu ją cych po ta kiej nie dzie li. Je że li nie jest moż li we wy ko rzy sta nie, w ter mi nie wy żej wska za nym, dnia wol ne go od pra cy
w za mian za pra cę w nie dzie lę, pra cow ni ko wi przy słu gu je dzień wol ny od pra cy udzie lo ny do koń ca okre su roz li cze nio we -
go, a w ra zie bra ku moż li wo ści udzie le nia dnia wol ne go od pra cy w tym ter mi nie – oprócz nor mal ne go wy na gro dze nia, przy -
słu gu je do da tek w wy so ko ści 100% wy na gro dze nia, za każ dą go dzi nę pra cy w nie dzie lę.

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: dzień wolny w okresie 6 dni przed lub po przepracowanej niedzieli.
■ za pra cę w świę to je steś obo wią za ny za pew nić in ny dzień wol ny w cią gu okre su roz li cze nio we go. W ra zie bra ku moż li -
wo ści udzie le nia dnia wol ne go od pra cy w tym ter mi nie pra cow ni ko wi przy słu gu je do da tek do wy na gro dze nia w wy so ko -
ści 100% wy na gro dze nia, za każ dą go dzi nę pra cy w świę to.

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: dzień wolny w okresie rozliczeniowym.

Je śli za trud niasz pra cow ni ka w nie dzie le po wi nie neś mu dać co naj mniej raz na 4 ty go dnie nie dzie lę wol ną od pra -
cy. Nie do ty czy to pra cow ni ka za trud nio ne go wy łącz nie w piąt ki, so bo ty, nie dzie le i świę ta.

art.art. 144,144, 15115111,, 15115199,, 1511519a9a,, 1511511010,, 1511511111,, 1511511212 [1][1]



XII. Czy prowadzisz imienne karty wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą?

Masz obo wią zek za ło że nia i pro wa dze nia od ręb nie dla każ de go pra cow ni ka imien nej kar ty (li sty) wpła ca ne go wy na gro -
dze nia za pra cę i in nych świad czeń zwią za nych z pra cą.

par.par. 8 ust.8 ust. 2 [6]2 [6]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: na bie żą co.

XIII. Czy terminowo wypłacasz wynagrodzenie za pracę?

Wy na gro dze nie za pra cę, któ re masz obo wią zek wy pła cać raz w mie sią cu z do łu, nie zwłocz nie po usta le niu je go wy so ko -
ści, lecz nie póź niej niż do dzie sią te go dnia na stęp ne go mie sią ca ka len da rzo we go. Ozna cza to, że po wi nie neś usta lić, któ -
re go dnia bę dziesz wy pła cał wy na gro dze nie i nie mo żesz tej da ty prze kro czyć.

art.art. 85 [1]85 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: przy naj mniej raz w mie sią cu w usta lo nym ter mi nie.

XIV. Czy wypłacasz dodatek za pracę w porze nocnej?

Po ra noc na obej mu je 8 go dzin mię dzy go dzi na mi 21 i 7 dnia na stęp ne go. Ozna cza to, że w re gu la mi nie pra cy po wi nie -
neś okre ślić te 8 go dzin. Mo gą być trzy ty po we roz wią za nia: 21 – 5, 22 – 6 oraz 23 – 7. W Two jej ge stii jest wy bór wła ści we -
go wa rian tu, przy czym do pusz czal ne jest usta le nie tej po ry na przy kład do 10 go dzin, tj. od 21 do 7, jed nak że trze ba się li -
czyć ze wszyst ki mi, wy ni ka ją cy mi z te go fak tu, kon se kwen cja mi.
Za każ dą go dzi nę pra cy w po rze noc nej pra cow ni ko wi przy słu gu je 20% do da tek ob li czo ny od staw ki wy ni ka ją cej z mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia za pra cę usta lo ne go na pod sta wie od ręb nych prze pi sów [8]. Re gu la min wy na gra dza nia lub układ zbio -
ro wy pra cy a tak że in ne prze pi sy o wy na gra dza niu, mo gą prze wi dy wać ko rzyst niej szy do da tek.

art.art. 15115177 ii art.art. 15115188 [1][1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  mi ni mum raz w mie sią cu w dniu wy pła ty wy na gro dze nia.

XV. Czy opracowałeś plan  urlopów?

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustalasz, biorąc pod uwagę wnioski pracowników
i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmujesz części urlopu udzielanego pracownikowi
na żądanie (4 dni w roku).
Nie musisz ustalać planu urlopów, jeżeli:
■ zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę,
■ w Twoim zakładzie nie działa zakładowa organizacja związkowa. 
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W takich przypadkach ustalasz termin urlopu po porozumieniu się z pracownikami. Plan urlopów podajesz do wiadomości
pracowników w sposób przyjęty w  Twoim zakładzie.

art. 163 i art. 167art. 163 i art. 16722 [1][1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  do 31 grudnia danego roku - na następny rok (chyba, że ustaliłeś inne zasady)

XVI. Czy wypłaciłeś wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Za czas urlo pu pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie (tzw. wy na gro dze nie urlo po we). Je go wy pła ta na stę pu je nie póź -
niej niż w ter mi nie wy pła ty wy na gro dze nia, ja kie otrzy mał by, gdy by w tym cza sie pra co wał.

art. 172 [1]art. 172 [1]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  najpóźniej w dniu wypłaty. 

XVII. Czy wypłaciłeś wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w należnej wysokości?

Za sa dą jest, że za czas urlo pu po wi nie neś wy pła cić pra cow ni ko wi wy na gro dze nie, ja kie otrzy mał by, gdy by w tym cza sie pra -
co wał. Skład ni ki wy na gro dze nia okre ślo ne w staw ce mie sięcz nej w sta łej wy so ko ści uwzględ niasz przy wy na gro dze niu urlo -
po wym w wy so ko ści na leż nej pra cow ni ko wi w mie sią cu wy ko rzy sty wa nia urlo pu. Zmien ne skład ni ki wy na gro dze nia, przy -
słu gu ją ce za okre sy nie dłuż sze niż je den mie siąc, uwzględ niasz w łącz nej wy so ko ści kwo ty wy pła ca nej pra cow ni ko wi w okre -
sie 3 mie się cy ka len da rzo wych po prze dza ją cych mie siąc roz po czę cia urlo pu. W ta ki spo sób otrzy mu jesz pod sta wę wy mia -
ru wy na gro dze nia urlo po we go, któ rą dzie lisz na stęp nie przez licz bę go dzin, w cza sie któ rych pra cow nik wy ko ny wał pra cę
w okre sie, z któ re go zo sta ła usta lo na ta pod sta wa, a na stęp nie mno żąc tak usta lo ne wy na gro dze nie za 1 go dzi nę pra cy przez
licz bę go dzin pra cy, ja kie by pra cow nik prze pra co wał w cza sie urlo pu wy po czyn ko we go w ra mach nor mal ne go cza su pra -
cy, zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy, gdy by w tym cza sie nie ko rzy stał z urlo pu.

[9][9]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi: w dniu wypłaty.

XVIII. Czy wypłaciłeś ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

W przy pad ku nie wy ko rzy sta nia przy słu gu ją ce go urlo pu w ca ło ści lub w czę ści z po wo du roz wią za nia lub wy ga śnię cia
sto sun ku pra cy, je steś obo wią za ny wy pła cić pra cow ni ko wi ekwi wa lent pie nięż ny. 
Je śli czas trwa nia za war tej z pra cow ni kiem umo wy o pra cę wła śnie się za koń czył i za mie rzasz po now nie na wią zać z nim sto -
su nek pra cy (bez prze rwy w za trud nie niu) w ta kim przy pad ku, je że li po sta no wi cie o wy ko rzy sta niu urlo pu w cza sie trwa nia
ko lej nej umo wy, nie mu sisz wy pła cać ekwi wa len tu pie nięż ne go.

art.art. 171 [1] 171 [1] 
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  najpóźniej w ostatnim dniu pracy, tj. w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Ekwi wa lent pie nięż ny za urlop wy po czyn ko wy, zwa ny da lej „ekwi wa len tem”, usta lasz sto su jąc za sa dy obo wią zu ją ce przy ob -
li cza niu wy na gro dze nia urlo po we go, z na stę pu ją cy mi zmia na mi:
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■ skład ni ki wy na gro dze nia okre ślo ne w staw ce mie sięcz nej w sta łej wy so ko ści uwzględ nia się przy usta la niu ekwi wa len tu
w wy so ko ści na leż nej w mie sią cu na by cia pra wa do te go ekwi wa len tu,
■ skład ni ki wy na gro dze nia przy słu gu ją ce pra cow ni ko wi za okre sy nie dłuż sze niż 1 mie siąc, (z tym wy jąt kiem, że skład ni ki
wy na gro dze nia okre ślo ne w staw ce mie sięcz nej w sta łej wy so ko ści uwzględ nia się w wy na gro dze niu urlo po wym w wy so -
ko ści na leż nej pra cow ni ko wi w mie sią cu wy ko rzy sty wa nia urlo pu), uzy ska ne przez pra cow ni ka w okre sie 3 mie się cy po prze -
dza ją cych mie siąc na by cia pra wa do ekwi wa len tu, uwzględ nia się przy usta la niu te go ekwi wa len tu w prze cięt nej wy so ko -
ści z okre su 3 mie się cy,
■ je że li pra cow nik nie prze pra co wał peł ne go okre su wy na gro dze nie fak tycz nie uzy ska ne przez nie go w tym okre sie dzie li
się przez licz bę dni pra cy, za któ re przy słu gi wa ło to wy na gro dze nie, a otrzy ma ny wy nik mno ży się przez licz bę dni, ja kie pra -
cow nik prze pra co wał by w ra mach nor mal ne go cza su pra cy, zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy,
■ skład ni ki wy na gro dze nia przy słu gu ją ce pra cow ni ko wi za okre sy dłuż sze niż 1 mie siąc, wy pła co ne w okre sie 12 mie się cy
bez po śred nio po prze dza ją cych mie siąc na by cia pra wa do ekwi wa len tu, uwzględ nia się przy usta la niu ekwi wa len tu w śred -
niej wy so ko ści z te go okre su.
Ekwi wa lent za nie wy ko rzy sta ny przez pra cow ni ka urlop wy po czyn ko wy ob li cza się:
■ dzie ląc su mę mie sięcz nych wy na gro dzeń przez współ czyn nik, a na stęp nie,
■ dzie ląc tak otrzy ma ny ekwi wa lent za 1 dzień urlo pu przez 8, a na stęp nie,
■ mno żąc tak otrzy ma ny ekwi wa lent za 1 go dzi nę urlo pu przez licz bę go dzin nie wy ko rzy sta ne go przez pra cow ni ka urlo pu
wy po czyn ko we go.
Współ czyn nik słu żą cy do usta le nia ekwi wa len tu za 1 dzień urlo pu usta la się od ręb nie w każ dym ro ku ka len da rzo wym i sto -
su je przy ob li cza niu ekwi wa len tu, do któ re go pra cow nik na był pra wo w cią gu te go ro ku ka len da rzo we go.
Współ czyn nik usta la się odej mu jąc od licz by dni w da nym ro ku ka len da rzo wym łącz ną licz bę przy pa da ją cych w tym ro ku
nie dziel i świąt oraz dni wol nych wy ni ka ją cych z prze cięt nie 5-dnio we go ty go dnia pra cy, a otrzy ma ny wy nik dzie li się przez 12.

[9][9]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  najpóźniej w ostatnim dniu pracy.

XIX. Czy wypłaciłeś świadczenie urlopowe?

Je że li za trud niasz mniej niż 20 pra cow ni ków (w prze li cze niu na peł ne eta ty we dług sta nu na dzień 1 stycz nia da ne go ro -
ku) i nie je steś jed nost ką or ga ni za cyj ną pro wa dzą cą go spo dar kę fi nan so wą na za sa dach okre ślo nych w usta wie Pra wo bu -
dże to we, nie mu sisz two rzyć za kła do we go fun du szu świad czeń so cjal nych i nie masz obo wiąz ku wy pła cić pra cow -
ni kom świad czeń urlo po wych.
Je że li za trud niasz mniej niż 20 pra cow ni ków nie ob ję tych ukła dem zbio ro wym pra cy oraz nie zo bo wią za nych do wy da nia re -
gu la mi nu wy na gra dza nia, masz obo wią zek w pierw szym mie sią cu da ne go ro ku ka len da rzo we go, prze ka zać pra cow ni kom
in for ma cje w tej spra wie. Prze ka za na in for ma cja mo że na stą pić w spo sób do wol ny przy ję ty w Two im za kła dzie np. za po -
mo cą e -ma ili, ta bli cy ogło szeń, pi sma obie go we go.
Na to miast je że li za trud niasz co naj mniej 20 pra cow ni ków, ale mniej niż 20 w prze li cze niu na peł ne eta ty (np. 30 na½ eta -
tu) de cy zję w spra wie nie wy pła ca nia świad cze nia urlo po we go za wie rasz w: 
■ ukła dzie zbio ro wym pra cy (je śli pra cow ni cy są nim ob ję ci),
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■ re gu la mi nie wy na gra dza nia (je śli u pra co daw cy nie ma ukła du zbio ro we go pra cy), uzgod nio nym z or ga ni za cją związ ko -
wą lub pra cow ni kiem wy bra nym do re pre zen to wa nia za ło gi.
Je że li pod ją łeś de cy zję o wy pła ca niu pra cow ni kom świad czeń urlo po wych, przy słu gu ją one każ de mu pra cow ni ko wi ko -
rzy sta ją ce mu w da nym ro ku ka len da rzo wym z urlo pu wy po czyn ko we go, w wy mia rze co naj mniej 14 ko lej nych dni ka len -
da rzo wych.
Wy so kość świad cze nia urlo po we go wy no si na jed ne go za trud nio ne go 37,5% (a w sto sun ku do pra cow ni ków za trud nio nych
w szcze gól nie uciąż li wych wa run kach pra cy – 50 %) prze cięt ne go wy na gro dze nia mie sięcz ne go w go spo dar ce na ro do wej
w ro ku po przed nim lub w dru gim pół ro czu ro ku po przed nie go, je śli prze cięt ne wy na gro dze nie z te go okre su sta no wi ło kwo -
tę wyż szą. W sto sun ku do pra cow ni ków mło do cia nych wy so kość świad cze nia urlo po we go wy no si 5% w I, 6% w II, a w III ro -
ku na uki 7% te go wy na gro dze nia. Prze cięt ne wy na gro dze nie mie sięcz ne ogła sza Pre zes Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne -
go w „Mo ni to rze Pol skim” nie póź niej niż do 20 lu te go każ de go ro ku. Wy pła ce nie przez Cie bie ekwi wa len tu z ty tu łu nie wy -
ko rzy sta ne go urlo pu wy po czyn ko we go nie ro dzi pra wa do świad cze nia urlo po we go. Świad cze nie urlo po we nie jest ob cią -
żo ne skład ką na ubez pie cze nie spo łecz ne.

art. 3 ust.art. 3 ust. 3a i3a i 3b [10]3b [10]
Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  najpóźniej w ostatnim dniu pracy, przed pójściem na 14-dniowy urlop wypoczynkowy.

XX. Czy do ko na łeś roz po zna nia pro ce sów tech no lo gicz nych i wy stę pu ją cych w nich czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia?

Pra co daw co, mu sisz do ko nać roz po zna nia:
■ pro ce sów tech no lo gicz nych i wy stę pu ją cych w nich czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w ce lu ich wy ty po wa nia do ozna -
cze nia w śro do wi sku pra cy,
■ or ga ni za cji i spo so bu wy ko ny wa nia pra cy.

art.art. 227 §227 § 1 [1] oraz [33] i1 [1] oraz [33] i [34] [34] 

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  nie zwłocz nie.

XXI. Czy stosujesz w zakładzie ochrony indywidualne posiadające ocenę zgodności?

Za zgod ne z za sad ni czy mi wy ma ga nia mi uzna je się:
1) środ ki ochro ny in dy wi du al nej za li cza ne do środ ków o pro stej kon struk cji, po sia da ją ce ozna ko wa nie CE, dla któ rych pro -
du cent lub upo waż nio ny przed sta wi ciel wy sta wił de kla ra cję zgod no ści WE,
2) środ ki ochro ny in dy wi du al nej in ne niż pro stej kon struk cji, po sia da ją ce ozna ko wa nie CE, dla któ rych pro du cent lub je go
upo waż nio ny przed sta wi ciel po sia da cer ty fi kat po twier dza ją cy zgod ność z wy ma ga nia mi za sad ni czy mi okre ślo ny mi w roz -
po rzą dze niu i wy sta wił de kla ra cję zgod no ści WE, dla te go do ko nu jąc ich za ku pu, sprawdź, czy są wła ści we; czy po sia da ją
in struk cję użyt ko wa nia i na wy ro bie umiesz czo no znak „CE” (ma łe wy ro by znak mo gą mieć na opa ko wa niu jed nost ko wym)
a wy pro du ko wa ne przed 1.05.2004 r. – znak „B”?

[29][29]

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  podczas zakupu.
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XXII. Czy obiekty i pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych?

Je że li za trud niasz pra cow ni ków nie peł no spraw nych:
1) po ło że nie drzwi wej ścio wych do bu dyn ku oraz kształt i wy mia ry po miesz czeń wej ścio wych po win ny umoż li wiać do god -
ne wa run ki ru chu, w tym rów nież oso bom nie peł no spraw nym,
2) w wej ściach do bu dyn ku i ogól no do stęp nych po miesz czeń użyt ko wych mo gą być za sto so wa ne drzwi ob ro to we lub wa -
ha dło we, pod wa run kiem usy tu owa nia przy nich drzwi roz wie ra nych lub roz su wa nych, przy sto so wa nych do ru chu osób nie -
peł no spraw nych,
3) po chyl nie prze zna czo ne dla osób nie peł no spraw nych po win ny mieć sze ro kość płasz czy zny ru chu co naj mniej 1,2 m, kra -
węż ni ki o wy so ko ści co naj mniej 0,07 m i obu stron ne po rę cze, przy czym od stęp mię dzy ni mi po wi nien mie ścić się w gra -
ni cach od 1 m do 1,1 m,
4) wy mia ry spo czni ka zwią za ne go z po chyl nią przed wej ściem do bu dyn ku po win ny umoż li wiać ma new ro wa nie wóz kiem
in wa lidz kim i otwie ra nie drzwi oraz wy no sić co naj mniej 1,5 x 1,5 m,
5) w bu dyn ku, na kon dy gna cjach do stęp nych dla osób nie peł no spraw nych, co naj mniej jed no z ogól no do stęp nych po miesz -
czeń hi gie nicz no sa ni tar nych po win no być przy sto so wa ne dla tych osób.
Po wi nie neś po nad to za pew nić do sto so wa nie urzą dzeń hi gie nicz no sa ni tar nych oraz dojść do nich – do po trzeb i moż li wo -
ści tych pra cow ni ków wy ni ka ją cych ze zmniej szo nej spraw no ści, zgod nie z prze pi sa mi tech nicz no -bu dow la ny mi.

[11] i[11] i [15][15]

Przy po mnij so bie tak że za pi sy dzia łu Obiek ty i po miesz cze nia pra cy.

[17][17]

XXIII. Czy sta no wi ska wy po sa żo ne w mo ni to ry ekra no we zor ga ni zo wa łeś i wy po sa ży łeś zgod nie z wy ma ga nia mi prze pi -
sów bhp?

Pra co daw co, je że li po sia dasz sta no wi ska wy po sa żo ne w mo ni to ry ekra no we i za trud niasz na nich pra cow ni ków to po -
wi nie neś wie dzieć, że pra ca przy ich ob słu dze po win na być łą czo na prze mien nie z in ny mi pra ca mi nieob cią ża ją cy mi na rzą -
du wzro ku i wy ko ny wa ny mi w in nych po zy cjach cia ła lub wy ko ny wa na z co naj mniej pię cio mi nu to wą prze rwą wli czo ną do cza -
su pra cy, po każ dej go dzi nie pra cy.
W po miesz cze niach do prac teo re tycz nych i opra co wy wa nia da nych ha łas nie po wi nien prze kra czać 55 dB. 
Sta no wi sko pra cy wy po sa żo ne w mo ni tor ekra no wy po win no być tak usy tu owa ne w po miesz cze niu, aby za pew nia ło pra -
cow ni ko wi swo bod ny do stęp do te go sta no wi ska. Wy po sa że nie sta no wi ska oraz spo sób roz miesz cze nia ele men tów te go
wy po sa że nia nie mo że po wo do wać pod czas pra cy nad mier ne go ob cią że nia ukła du mię śnio wo -szkie le to we go i (lub) wzro -
ku oraz być źró dłem za gro żeń dla pra cow ni ka.
Pra co daw co, jesteś obo wią za ny za pew nić pra cow ni ko wi oku la ry ko ry gu ją ce wzrok, zgod nie z za le ce niem le ka rza, je że li wy -
ni ki ba dań oku li stycz nych prze pro wa dzo nych w ra mach pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej wy ka żą po trze bę ich sto so wa nia
pod czas pra cy przy ob słu dze mo ni to ra ekra no we go. 

[22][22]
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XXIV. Czy maszyny oraz elementy bezpieczeństwa maszyn posiadają ocenę zgodności?

Ma szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne po win ny być tak kon stru owa ne i bu do wa ne tak, aby:
a) za pew nia ły bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy, w szcze gól no ści za bez pie cza ły pra cow ni ka przed ura za mi, dzia ła niem
nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych, po ra że niem prą dem elek trycz nym, nad mier nym ha ła sem, szko dli wy mi wstrzą sa mi,
dzia ła niem wi bra cji i pro mie nio wa nia oraz szko dli wym i nie bez piecz nym dzia ła niem in nych czyn ni ków śro do wi ska pra cy,
b) uwzględ nia ły za sa dy er go no mii.

Nie do pusz czal ne jest wy po sa ża nie sta no wisk pra cy w ma szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne oraz na rzę dzia pra cy,
któ re nie speł nia ją wy ma gań do ty czą cych oce ny zgod no ści.
Wy ro by wpro wa dza ne do ob ro tu, mo gą ce stwa rzać za gro że nie, al bo któ re słu żą ochro nie lub ra to wa niu ży cia, zdro wia i śro -
do wi ska, pod le ga ją – za leż nie od stop nia za gro że nia – obo wiąz ko wi:
a) ozna cza nia zna kiem CE,
b) wy sta wia nia przez pro du cen ta, na je go wy łącz ną od po wie dzial ność, de kla ra cji zgod no ści. 
De kla ra cja zgod no ści mu si być do star czo na ra zem z ku po wa ną ma szy ną. 

[16][16]

Ter min re ali za cji zgod nie z prze pi sa mi:  przed zakupem.
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Od 1 stycz nia 2004r – zgod nie z brzmie niem art. 226 Ko dek su pra -
cy pra co daw ca jest zo bo wią za ny nie tyl ko do in for mo wa nia pra cow ni ków
o ry zy ku za wo do wym (któ re wią że się z wy ko ny wa ną pra cą) i o za sa dach
ochro ny przed za gro że nia mi, lecz tak że do uprzed nie go do ko na nia oce -
ny i do ku men to wa nia ry zy ka oraz sto so wa nia nie zbęd nych środ ków pro -
fi lak tycz nych. 

Nor my i prze pi sy do ty czą ce oce ny ry zy ka za wo do we go nie za wie ra ją żad -
nych su ge stii, co do za le ca nych me tod je go sza co wa nia w od nie sie niu
do ma łych za kła dów pra cy. W li te ra tu rze spe cja li stycz nej pod kre śla się wręcz,
że do bór spo so bów jest uza leż nio ny od spe cy fi ki pra cy i dla te go na le ży sko -
rzy stać z opty mal nej dla wła sne go za kła du me to dy. Oce na ry zy ka, bez wzglę -
du na przy ję tą me to dę jej wy ko na nia po win na obej mo wać uważ ne przyj -
rze nie się pra cy wy ko ny wa nej na sta no wi sku, wa run kom śro do wi sko wym,
a po nad to usta le nie ja kie czyn ni ki mo gą mieć nie ko rzyst ny wpływ na zdro -
wie pra cow ni ków oraz stwier dze nie, czy wy ko ny wa na w ten spo sób pra -
ca jest do pusz czal na. 

Oce na ry zy ka po le ga na iden ty fi ko wa niu zna czą cych za gro żeń wy stę pu -
ją cych w miej scu pra cy lub wy ni kłych z dzia łal no ści przed się bior stwa. Po -
win na też okre ślać po ziom ry zy ka, z uwzględ nie niem ist nie ją cych środ ków
kon tro l nych i ich sku tecz no ści. 

Za gro że niem okre śla się stan śro do wi ska pra cy mo gą cy spo wo do wać
wy pa dek lub cho ro bę (mo gą to być przed mio ty, sub stan cje, urzą dze nia,

ma szy ny, me to dy pra cy, śro do wi sko pra cy lub in ne aspek ty or ga ni za cji pra -
cy), a ry zy ko de fi niu je my ja ko praw do po do bień stwo wy stą pie nia nie po żą -
da nych zda rzeń, zwią za nych z wy ko ny wa ną pra cą, po wo du ją cych stra ty,
w szcze gól no ści wy stą pie nia u pra cow ni ków nie ko rzyst nych skut ków zdro -
wot nych w wy ni ku za gro żeń za wo do wych wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra -
cy lub spo so bu wy ko ny wa nia pra cy. Po ziom ry zy ka za le ży od: 

■ praw do po do bień stwa wy stą pie nia na stępstw za gro żeń;
■ wiel ko ści po ten cjal nej stra ty, tj. wy ni kłe go uszko dze nia cia ła lub utra -

ty zdro wia;
■ roz mia ru strat tj. licz by pra cow ni ków na ra żo nych na za gro że nie;
Zgod nie z de fi ni cją za war tą w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So -

cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. t. j. Nr 169, poz. 1650) ry zy ko za wo do we okre -
śla się ja ko „praw do po do bień stwo wy stą pie nia nie po żą da nych zda rzeń
zwią za nych z wy ko ny wa ną pra cą, po wo du ją cych stra ty, w szcze gól no -
ści praw do po do bień stwo wy stą pie nia u pra cow ni ków nie ko rzyst nych
skut ków zdro wot nych w wy ni ku za gro żeń za wo do wych wy stę pu ją cych
w śro do wi sku pra cy lub spo so bu wy ko ny wa nia pra cy”.

W pu bli ka cji HSE OCE NA RY ZY KA ZA WO DO WE GO W PIĘ CIU KRO KACH
(Fi ve steps to risk as ses sment) oce na ry zy ka po dzie lo na zo sta ła na pięć
eta pów (pięć kro ków):
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Ocena ryzyka zawodowego
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KROK 1 

Jakie informacje s  niezb dne, 
aby dokona  oceny ryzyka 
zawodowego? 

Jak zbiera  informacje, co 
mo e by  ród em informacji? 

Je li dokonujesz oceny ryzyka sam, obejd  miejsca pracy, spójrz  na to, co mo e spowodowa  zagro enie. Skoncentruj si  
na zagro eniach, które mog  stanowi  niebezpiecze stwo dla ludzi lub spowodowa  du e straty. Koniecznie popro  o opinie 
swoich pracowników lub ich przedstawicieli. Instrukcje obs ugi urz dze  mog  okaza  si  pomocne przy okre laniu zagro e  
oraz przedstawi  te zagro enia we w a ciwej perspektywie.  

Do oceny ryzyka wykorzystuje informacje dotycz ce: 

 lokalizacji stanowiska pracy i realizowanych na nim zada , 

 osób, pracuj cych na stanowisku. Nale y pami ta  o: podwykonawcach, m odocianych, kobietach w ci y itp., 

 stosowanych rodków pracy, materia ów i wykonywanych operacji technologicznych, 

 wykonywanych czynno ci oraz sposobu i czasu ich wykonywania, 

 zagro e , które ju  zosta y zidentyfikowane i ich róde , 

 mo liwych skutków wyst puj cych zagro e , 

 stosowanych rodków ochronnych, 

 wypadków, chorób zawodowych oraz wszystkich innych niepo danych zdarze  zwi zanych z warunkami pracy, 

 wymaga  przepisów prawnych i norm, odnosz cych si  do analizowanego stanowiska. 

ród em powy szych informacji mog  by  przede wszystkim: 

 dane techniczne o stosowanych na stanowisku maszynach i urz dzeniach, 

 dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje stanowiskowe, 

 wyniki pomiarów czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, a tak e uci liwych, wyst puj cych na stanowisku pracy, 

 dokumentacja dotycz ca wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

 karty charakterystyk substancji chemicznych itp. 

Cennym ród em informacji mog  by  równie : 

 obserwacje rodowiska pracy, 

 obserwacje zada  wykonywanych na stanowisku pracy, 

 obserwacje zada  wykonywanych poza stanowiskiem pracy, 

 wywiady z pracownikami, 

 obserwacje czynników zewn trznych, które mog  wp yn  na stanowisko  pracy (np. prace wykonywane przez 
pracowników na innych stanowiskach pracy, czynniki atmosferyczne). 

Pami taj, e ocen  ryzyka zawodowego nale y przeprowadza  przy aktywnym wspó udziale pracowników. 
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KROK 2 

Jak zidentyfikowa  zagro enia? 

Je li samemu dokonuje si  oceny ryzyka zawodowego, nale y dok adnie przyjrze  si  miejscom pracy i temu, co mog oby 
stanowi  zagro enie. W pierwszej kolejno ci nale y skoncentrowa  si  na zagro eniach, które mog yby powodowa  ci kie 
urazy, albo zagra a  kilku pracownikom. Nale y zapyta  ich o zdanie, poniewa  mog  zauwa y  rzeczy, które na pierwszy 
rzut oka nie wydaj  si  oczywiste. 

Do rozpoznania zagro e  proponujemy wykorzysta  Listy kontrolne, którymi pos uguje si  inspekcja pracy, zamieszczone na 
stronie www.pip.gov.pl, lub inne przygotowywane przez specjalistów bran owych. 

KROK 3 

Oszacuj ryzyko zawodowe 
wynikaj ce z zagro e  i oce , 
czy zastosowane rodki 
ochrony s  w a ciwe. 

Nawet je li zastosowano wszystkie rodki zaradcze, zazwyczaj pozostaje pewien margines zagro e  (ryzyko resztkowe).To 
za  co musisz okre li  dla ka dego znacz cego zagro enia: czy pozostaj ce zagro enie jest du e, rednie czy ma e.  

Musisz  zada   sobie pytanie: czy zrobi e  wszystko, co nakazuje prawo w zgodzie z normami i standardami przemys owymi, 
aby ograniczy  lub zmniejszy  wszystkie zagro enia do minimum, stosuj c wszelkie mo liwe rodki zaradcze. 

KROK 4 

Jak zaplanowa  dzia ania 
eliminuj ce lub ograniczaj ce 
ryzyko zawodowe? 

Jakie rodki zamierzasz za stosowa  lub ju  zastosowa e  (w przypadku, kiedy ryzyko oceni e , jako niedopuszczalne i mog  
powsta  powa ne szkody)? 

Pami taj, e w przypadku gdy zagro enie i ryzyko s  wysokie  (bezpo rednie zagro enie wypadkiem), koszty nie mog  
decydowa  o podj ciu dzia a  – w tej sytuacji dzia aj niezw ocznie. Zanim zastosujesz jakie  rozwi zanie, uwzgl dnij 
nast puj c  kolejno  dzia a : 

 ca kowicie usu  zagro enie, 

 wypróbuj mniej niebezpieczny sposób dzia ania, 

 ogranicz dost p do zagro e  (np. stra nik), 

 zreorganizuj prac  tak, aby zmniejszy  nara enie na zagro enie, 

 stosuj rodki ochrony indywidualnej. 

KROK 5 

Udokumentuj wyniki.  

Okresowo dokonuj przegl du 
oceny ryzyka i weryfikuj, je li 
zaistnieje taka konieczno . 

Aby upro ci  ca  procedur , mo esz skorzysta  z innych dokumentów takich jak: instrukcje obs ugi, regulaminy, 
dokumentacje techniczno-eksploatacyjne producentów urz dze , itp. Do Ciebie nale y decyzja, czy zgromadzi  wszystkie 
dokumenty w jednym miejscu, czy te  przechowywa  je osobno. Pami taj, e ocena ryzyka jest procesem ci g ym. Gdy 
wprowadzisz do u ytku nowe maszyny, substancje chemiczne lub procedury itp., które mog  prowadzi  do nowych 
zagro e , uzupe nij ocen  ryzyka. 

W ka dym razie jest dobr  praktyk , aby przegl da  i uzupe nia  list  oceny zagro e  w regularnych odst pach czasu. 
Je li zajdzie znacz ca zmiana w procesie pracy i dzia alno  niesie ze sob  nowe zagro enia, powiniene  je wci gn   
na list  i dokona  oceny ryzyka oraz przedsi wzi  rodki zaradcze w celu ograniczenia zagro enia do minimum. 
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1. Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. ko deks pra cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
ze zmia na mi z 2007 r. Nr 176, poz. 1231).

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 15 ma ja 1996 r. w spra -
wie szcze gó ło wej tre ści świa dec twa pra cy oraz spo so bu i try bu je go wy da wa -
nia i pro sto wa nia (Dz. U. Nr 60, poz. 282, ostat nia zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 230,
poz. 2289).

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy 27 lip ca 2004 r. w spra wie szko -
le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. nr 180, poz. 1860, zm.
Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej z dnia 30 ma ja 1996 r.
w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar skich pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz -
nej opie ki zdro wot nej nad pra cow ni ka mi oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych
do ce lów prze wi dzia nych w ko dek sie pra cy (Dz. U. nr 69 poz. 332, ostat nia zm.
Dz. U. z 2001 r. Nr 37, poz. 451).

5. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 28 kwiet -
nia 2003 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad stwier dza nia po sia da nia kwa li fi ka cji
przez oso by zaj mu ją cych się eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci (Dz. U. Nr 89,
poz. 825 ze zm., ost. zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 125, poz. 89). 

6. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 28 ma ja 1996 r. w spra -
wie za kre su pro wa dze nia przez pra co daw ców do ku men ta cji w spra wach zwią za -
nych ze sto sun kiem pra cy oraz spo so bu pro wa dze nia akt oso bo wych pra cow ni -
ka (Dz. U. Nr 62, poz. 286, ostat nia zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869).

7. Usta wa z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra -
cę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ost. zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

8. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 9 wrze śnia 2003 r. w spra wie wy so -
ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę w 2007 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1209).

9. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 8 stycz nia 1997 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad udzie la nia urlo pu wy po czyn ko we go, usta la nia i wy -
pła ca nie wy na gro dze nia za czas urlo pu oraz ekwi wa len tu pie nięż ne go za urlop (Dz.
U. Nr 2, poz. 14, ostat nia zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1591).

10. Usta wa z dnia 4 mar ca 1994 r. o za kła do wym fun du szu świad czeń so cjal -
nych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ostat nia. zm. z 2007 r. Nr 89, poz. 589)

11. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r.
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (t. j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, zm. Dz. U. z 2007 r. nr 49, poz. 330).

12. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 28 lip ca 1998 r. w spra wie usta la nia
oko licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy oraz spo so bu ich do ku men to wa nia,
a tak że za kre su in for ma cji za miesz cza nych w re je strze wy pad ków przy pra cy (Dz.
U. Nr 115, poz. 744, ost. zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 215, poz. 1582).

13. Usta wa z dnia 9 li sto pa da 1995 r. o ochro nie zdro wia przed na stęp stwa mi
uży wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, ostat nia
zm. Dz. U. z 2003r. Nr 229, poz. 2274).

14. Usta wa z dnia 30 sierp nia 2002 r. o sys te mie oce ny zgod no ści oraz zmia -
nie nie któ rych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 ze zmia na mi, ostat nia zm. DZ. U.
z 2007 r. Nr 249, poz. 1834).

15. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa -
run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690, ostat nia zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

16. Usta wa z dnia 21 grud nia 2000 r. o do zo rze tech nicz nym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321, ostat nia zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 406)

17. Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, ostat nia zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373).

18. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 17 wrze śnia 1999 r. w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy urzą dze niach i in sta la cjach ener ge tycz nych
(Dz. U. Nr 80, poz. 912).

19. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 28 ma ja 1996 r. w spra -
wie ro dza jów prac wy ma ga ją cych szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej (Dz. U.
nr 62, poz. 287).

20. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 28 ma ja 1996 r. w spra -
wie ro dza jów prac, któ re po win ny być wy ko ny wa ne przez co naj mniej dwie oso -
by (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

21. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 7 lu te go 1983 r. w spra wie wie ku eme -
ry tal ne go pra cow ni ków za trud nio nych w szcze gól nych wa run kach lub szcze gól -
nym cha rak te rze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, ostat nia zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).

22. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 1 grud nia 1998 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach wy po sa żo nych
w mo ni to ry ekra no we (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

23. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 10 ma ja 2002 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy użyt ko wa niu wóz ków jez dnio wych z na pę dem sil -
ni ko wym (Dz. U. Nr 70, poz. 650, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 603).
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24. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 14 mar ca 2000 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ręcz nych pra cach trans por to wych
(Dz. U. nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930).

25. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 10 wrze śnia 1996 r. w spra wie wy -
ka zu prac szcze gól nie uciąż li wych lub szko dli wych dla zdro wia ko biet (Dz. U. Nr 114,
poz. 545, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1092).

26. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 24 sierp nia 2004 r. w spra wie wy ka -
zu prac wzbro nio nych mło do cia nym i wa run ków ich za trud nia nia przy nie któ rych
z tych prac (Dz. U. nr 200 poz. 2047, ost. zm. Dz. U. z 2006 r. nr 107 poz. 724).

27. Usta wa z dnia 11 stycz na 2001 r. o sub stan cjach i pre pa ra tach che micz nych
(Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm. ost. zm. Dz. U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225).

28. Usta wa z dnia 24 czerw ca 1983 r. o spo łecz nej in spek cji pra cy (Dz. U. Nr 35,
poz. 163, ostat nia zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405).

29. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia
21 grud nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych wy ma gań dla środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).

30. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 27 kwiet nia 2000 r. w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach spa wal ni czych (Dz. U. Nr 40,
poz. 470).

31. Usta wa z dnia 27 sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji spo łecz nej i za wo do wej oraz
za trud nia niu osób nie peł no spraw nych (Dz. U. nr 123, poz. 776, ostat nia zm. Dz.
U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791).

32. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2 wrze śnia 2003 r. w spra wie ozna -
ko wa nia opa ko wań sub stan cji nie bez piecz nych i pre pa ra tów nie bez piecz nych (Dz.
U. Nr 173, poz. 1679, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2595).

33. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 20 kwiet nia 2005 r. w spra wie ba -
dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U.
Nr 73 poz. 645).

34. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 1 grud nia 2004 r. w spra wie sub stan -
cji, pre pa ra tów, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór -
czym lub mu ta gen nym w śro do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771, zm. Dz. U.
z 2005 r. Nr 160, poz. 1356).
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1. PN-N-18002. Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
2. PN-92/N-01255. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
3. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
4. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
5. PN-92/N-01256/03. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
6. PN-75/M-69210. Zbiorniki transportowe do gazów. Barwy rozpoznawcze 

i znakowanie.
7. PN-ISO-32:1994. Sprzęt medyczny. Butle do gazów medycznych. Oznakowanie

zawartości.
8. PN-EN-45014. Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez

dostawców.

9. PN-90/0-79251. Opakowania jednostkowe z zawartością. Znaki i znakowanie.
10. PN-74/T-06260. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. Znaki

ostrzegawcze.
11. PN-79/J-0802. Źródła promieniowania jonizującego. Znaki ostrzegawcze.
12. PN-88/E-08501. Znaki bezpieczeństwa. Urządzenia elektryczne.
13. PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociągów.
14. PN-IEC 60363. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
15. PN-71/B2380. Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.
16. PN-EN 12464-1:200. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1:

Miejsca pracy we wnętrzach.
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