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Wprowadzenie

Jednym z podstawowych obowi¹zków ci¹¿¹cych na pracodawcy jest przeszkolenie
pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy oraz prowadzenie okresowych szkoleñ w tym zakresie (art. 2373 § 2 k.p.).

Uwaga Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest
wymagane w przypadku podjêcia przez niego pracy na tym sa-
mym stanowisku pracy, które zajmowa³ u danego pracodawcy
bezpoœrednio przed nawi¹zaniem z tym pracodawc¹ kolejnej
umowy o pracê.

Pocz¹wszy od 1 lipca 2005 r., obowi¹zuj¹ nowe zasady szkolenia pracowników zgod-
nie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860
z póŸn. zm.).

Zgodnie z nimi szkolenie w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy jest prowadzone
jako:
• szkolenie wstêpne,
• szkolenie okresowe.

Programy szkolenia wstêpnego oraz szkolenia okresowego, okreœlaj¹ce szczegó³ow¹
tematykê, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stano-
wisk opracowuje pracodawca lub – w porozumieniu z pracodawc¹ – jednostka or-
ganizacyjna uprawniona do prowadzenia dzia³alnoœci szkoleniowej w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny pracy na podstawie ramowych programów szkolenia.

Programy szkolenia powinny byæ dostosowane do rodzajów i warunków prac wyko-
nywanych przez uczestników szkolenia, a ich realizacja powinna zapewniæ spe³nienie
wymagañ okreœlonych poni¿ej, tj.:
• zaznajomienie siê z czynnikami œrodowiska pracy mog¹cymi powodowaæ za-

gro¿enia dla bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z od-
powiednimi œrodkami i dzia³aniami zapobiegawczymi;
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• poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie nie-
zbêdnym do wykonywania pracy w zak³adzie pracy i na okreœlonym stanowisku
pracy, a tak¿e zwi¹zanych z prac¹ obowi¹zków i odpowiedzialnoœci w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny pracy;

• nabycie umiejêtnoœci wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych
osób, postêpowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie,
która uleg³a wypadkowi.

Uwaga Programy, na podstawie których by³y prowadzone aktualne szko-
lenia pracowników, powinny byæ przechowywane przez praco-
dawców.

Szkolenie wstêpne jest przeprowadzane w formie instrukta¿u wed³ug programów
opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:
• szkolenie wstêpne ogólne – „instrukta¿ ogólny”,
• szkolenie wstêpne na stanowisku pracy – „instrukta¿ stanowiskowy”.

Instrukta¿ ogólny powinien zapewniæ uczestnikom szkolenia zapoznanie siê z:
• podstawowymi przepisami bezpieczeñstwa i higieny pracy zawartymi w Ko-

deksie pracy, w uk³adach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
• przepisami oraz zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy obowi¹zuj¹cymi w da-

nym zak³adzie pracy,
• zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instrukta¿ ogólny odbywaj¹ przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:
• nowo zatrudnieni pracownicy,
• studenci odbywaj¹cy u pracodawcy praktykê studenck¹,
• uczniowie szkó³ zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instrukta¿ ogólny prowadzi pracownik s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy, osoba
wykonuj¹ca u pracodawcy zadania tej s³u¿by albo pracodawca, który sam wykonuje
takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcê posiadaj¹cy zasób wie-
dzy i umiejêtnoœci zapewniaj¹cy w³aœciw¹ realizacjê programu instrukta¿u, maj¹cy
aktualne zaœwiadczenie o ukoñczeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż ogólny
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Cel szkolenia

Celem szkolenia w zakresie instrukta¿u ogólnego jest zaznajomienie pracownika
w szczególnoœci z:
• podstawowymi przepisami bezpieczeñstwa i higieny pracy zawartymi w Ko-

deksie pracy, w uk³adach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
• przepisami oraz zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy obowi¹zuj¹cymi w da-

nym zak³adzie pracy,
• zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynaj¹ pracê w danym
zak³adzie pracy.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno byæ zorganizowane w formie instrukta¿u – przed rozpoczêciem
przez pracownika pracy w danym zak³adzie pracy – na podstawie szczegó³owego
programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne
jest stosowanie odpowiednich œrodków dydaktycznych, w szczególnoœci filmów, ta-
blic, ró¿nych technik audiowizualnych, œrodków do udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.
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Ramowy program szkolenia wstêpnego*

Lp. Temat szkolenia Liczba
godzin

Treść
na str.

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6 9

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz
poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organi-
zacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy

22

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 0,5 23

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące
w zakładzie pracy oraz podstawowe środki zapobiegawcze

25

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane
z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrz-
zakładowym

0,4 31

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środ-
ków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska
pracy instruowanego

0,5 46

8. Porządek i czystość w miejscu pracy oraz higiena osobista pra-
cownika – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

54

9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odnie-
sieniu do stanowiska instruowanego

55

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowa-
nia w razie pożaru

1 58

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady
udzielania pierwszej pomocy

66

RAZEM: minimum 3
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Szczegó³owy program szkolenia wstêpnego

1. Istota bezpieczeñstwa i higieny pracy

Podmiotem ochrony w systemie ochrony pracy jest cz³owiek i jego zdrowie. Dlatego
na pojêcie ochrony pracy sk³adaj¹ siê gwarancje prawne, s³u¿¹ce zabezpieczeniu
zdrowia i ¿ycia ludzkiego w procesie pracy. W szerokim rozumieniu obejmuj¹ one
treœæ wszystkich norm prawa pracy ustanowionych w interesie pracuj¹cych
i s³u¿¹cych ochronie tych interesów. W tym zakresie mieœci siê tak¿e czêœæ norm
prawa pracy, które s³u¿¹ bezpoœrednio celom ochrony zdrowia pracowników przed
zagro¿eniami, jakie mog¹ powstaæ w procesie pracy. W polskim prawie te cele re-
guluj¹ przepisy bezpieczeñstwa i higieny pracy. Ich zakres przedmiotowy jest bardzo
szeroki i dotyczy miêdzy innymi zagro¿eñ zwi¹zanych z obiektami i pomieszczeniami
pracy, u¿ywaniem maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi, procesami pracy szczególnie nie-
bezpiecznymi i szkodliwymi, organizacji pracy, zagro¿eñ tkwi¹cych w samych pra-
cownikach, w ich w³aœciwoœciach psychofizycznych, stanie zdrowia, kwalifi-
kacjach. Przepisy bezpieczeñstwa i higieny pracy stanowi¹ wiêc podstawowy zbiór
norm ochrony pracy. Ustawowo zosta³ on okreœlony w dziale X Kodeksu pracy, a tak-
¿e w innych aktach prawnych ni¿szego rzêdu, tj. w rozporz¹dzeniach. Maj¹ one na
celu przeciwdzia³anie wszelkim powstaj¹cym w procesie pracy zagro¿eniom dla
zdrowia i ¿ycia ludzkiego. Stosowanie siê do nich pracowników pozwoli na poprawê
warunków pracy, a co za tym idzie – lepsz¹ ochronê ich zdrowia i ¿ycia.
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2. Zakres obowi¹zków i uprawnieñ pracodawcy, pracowników
oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zak³adu
pracy i organizacji spo³ecznych w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy

Obowi¹zki pracodawcy

Kodeks pracy podaje zakresy obowi¹zków i uprawnieñ zarówno pracodawców, jak
i pracowników. Zgodnie z nimi do obowi¹zków pracodawcy nale¿y:
• zaznajamiaæ pracowników podejmuj¹cych pracê z zakresem ich obowi¹zków,

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich pod-
stawowymi uprawnieniami,

• organizowaæ pracê w sposób zapewniaj¹cy pe³ne wykorzystanie czasu pracy,
jak równie¿ osi¹ganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnieñ
i kwalifikacji, wysokiej wydajnoœci i nale¿ytej jakoœci pracy,

• organizowaæ pracê w sposób zapewniaj¹cy zmniejszenie uci¹¿liwoœci pracy,
zw³aszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

• przeciwdzia³aæ dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególnoœci ze wzglêdu na
p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoœæ, rasê, religiê, narodowoœæ, przekonania politycz-
ne, przynale¿noœæ zwi¹zkow¹, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacjê se-
ksualn¹, a tak¿e ze wzglêdu na zatrudnienie na czas okreœlony lub nieokreœlony
albo w pe³nym lub w niepe³nym wymiarze czasu pracy,

• zapewniaæ bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadziæ systema-
tyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy,

• terminowo i prawid³owo wyp³acaæ wynagrodzenie,
• u³atwiaæ pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• stwarzaæ pracownikom podejmuj¹cym zatrudnienie po ukoñczeniu szko³y pro-

wadz¹cej kszta³cenie zawodowe lub szko³y wy¿szej warunki sprzyjaj¹ce przy-
stosowaniu siê do nale¿ytego wykonywania pracy,

• zaspokajaæ w miarê posiadanych œrodków socjalne potrzeby pracowników,
• stosowaæ obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników

ich pracy,
• prowadziæ dokumentacjê w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz akta

osobowe pracowników,

Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż ogólny
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• przechowywaæ dokumentacjê w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy
oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegro¿¹cych uszkodzeniem lub
zniszczeniem,

• wp³ywaæ na kszta³towanie w zak³adzie pracy zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.

Pracodawca ponosi odpowiedzialnoœæ za stan bezpieczeñstwa i higieny pracy
w zak³adzie pracy. W zwi¹zku z tym pracodawca obowi¹zany jest chroniæ zdrowie
i ¿ycie pracownika przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
a w szczególnoœci:
• organizowaæ pracê w sposób zapewniaj¹cy bezpieczne i higieniczne warunki

pracy,
• zapewniæ przestrzeganie w zak³adzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeñ-

stwa i higieny pracy, wydawaæ polecenia usuniêcia uchybieñ w tym zakresie
oraz kontrolowaæ wykonanie tych poleceñ,

• reagowaæ na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy
oraz dostosowywaæ œrodki podejmowane w celu doskonalenia istniej¹cego po-
ziomu ochrony zdrowia i ¿ycia pracowników, bior¹c pod uwagê zmieniaj¹ce siê
warunki wykonywania pracy,

• zapewniæ rozwój spójnej polityki zapobiegaj¹cej wypadkom przy pracy i choro-
bom zawodowym uwzglêdniaj¹cej zagadnienia techniczne, organizacjê pracy,
warunki pracy, stosunki spo³eczne oraz wp³yw czynników œrodowiska pracy,

• uwzglêdniaæ ochronê zdrowia m³odocianych, pracownic w ci¹¿y lub karmi¹cych
dziecko piersi¹ oraz pracowników niepe³nosprawnych w ramach podejmowa-
nych dzia³añ profilaktycznych,

• zapewniaæ wykonanie nakazów, wyst¹pieñ, decyzji i zarz¹dzeñ wydawanych
przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

• zapewniaæ wykonanie zaleceñ spo³ecznego inspektora pracy.

Do obowi¹zków pracodawców, w przypadku gdy w tym samym miejscu wykonuj¹
pracê pracownicy zatrudnieni przez ró¿nych pracodawców, nale¿y tak¿e:
• wspó³pracowanie ze sob¹,
• wyznaczanie koordynatora sprawuj¹cego nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹

pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
• ustalanie zasad wspó³dzia³ania uwzglêdniaj¹cych sposoby postêpowania w przy-

padku wyst¹pienia zagro¿eñ dla zdrowia lub ¿ycia pracowników.

11

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników...



•· informowanie siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli
o dzia³aniach w zakresie zapobiegania zagro¿eniom zawodowym wystêpuj¹cym
podczas wykonywanych przez nich prac.

Do innych równie wa¿nych obowi¹zków pracodawcy wynikaj¹cych z Kodeksu pracy
nale¿y:
• przekazywaæ pracownikom informacje o zagro¿eniach dla zdrowia i ¿ycia wystê-

puj¹cych w zak³adzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wy-
konywanych pracach, w tym o zasadach postêpowania w przypadku awarii i in-
nych sytuacji zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu pracowników,

• przekazywaæ pracownikom informacje o dzia³aniach ochronnych i zapobiegaw-
czych podjêtych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagro¿eñ,

• przekazywaæ informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej
pomocy, a tak¿e do wykonywania dzia³añ w zakresie zwalczania po¿arów i ewa-
kuacji pracowników.

• zapewniaæ pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac
i liczby zatrudnionych pracowników,

• w razie zatrudniania pracownika w warunkach nara¿enia na dzia³anie substancji
i czynników rakotwórczych zastêpowaæ te substancje i czynniki mniej szkodli-
wymi dla zdrowia lub stosowaæ inne dostêpne œrodki ograniczaj¹ce stopieñ tego
nara¿enia,

• rejestrowaæ wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami i czynnikami
o dzia³aniu rakotwórczym, a tak¿e z substancjami i czynnikami o prawdopo-
dobnym dzia³aniu rakotwórczym,

• chroniæ pracowników przed promieniowaniem jonizuj¹cym, pochodz¹cym ze
Ÿróde³ sztucznych i naturalnych, wystêpuj¹cych w œrodowisku pracy,

• w razie zatrudniania pracownika w warunkach nara¿enia na dzia³anie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o dzia-
³aniu rakotwórczym lub mutagennym pracodawca zastêpuje te substancje che-
miczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi
dla zdrowia lub stosuje inne dostêpne œrodki ograniczaj¹ce stopieñ tego nara¿e-
nia, przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki,

• w razie zatrudniania pracownika w warunkach nara¿enia na dzia³anie szkodli-
wych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostêpne œrodki

Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż ogólny
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eliminuj¹ce nara¿enie, a je¿eli jest to niemo¿liwe – ograniczaj¹ce stopieñ tego
nara¿enia, przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki,

• w przypadku wyst¹pienia nag³ego niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia:
– niezw³ocznie poinformowaæ pracowników o zagro¿eniach oraz podj¹æ dzia³a-

nia w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,
– niezw³ocznie dostarczyæ pracownikom instrukcje umo¿liwiaj¹ce, w przy-

padku wyst¹pienia bezpoœredniego zagro¿enia, przerwanie pracy i oddalenie
siê z miejsca zagro¿enia w miejsce bezpieczne,

– zapewniæ odpowiednie do rodzaju niebezpieczeñstwa urz¹dzenia i sprzêt ra-
towniczy oraz ich obs³ugê przez osoby nale¿ycie przeszkolone,

– zapewniæ udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,
• oceniæ i dokumentowaæ ryzyko zawodowe zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹ oraz

stosowaæ niezbêdne œrodki profilaktyczne zmniejszaj¹ce ryzyko,
• informowaæ pracowników o ryzyku zawodowym, które wi¹¿e siê z wykonywan¹

prac¹, oraz o zasadach ochrony przed zagro¿eniami,
• stosowaæ œrodki zapobiegaj¹ce chorobom zawodowym i innym chorobom

zwi¹zanym z wykonywan¹ prac¹, w szczególnoœci:
– utrzymywaæ w stanie sta³ej sprawnoœci urz¹dzenia ograniczaj¹ce lub elimi-

nuj¹ce szkodliwe dla zdrowia czynniki œrodowiska pracy oraz urz¹dzenia
s³u¿¹ce do pomiarów tych czynników,

– przeprowadzaæ, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla
zdrowia, rejestrowaæ i przechowywaæ wyniki tych badañ i pomiarów oraz
udostêpniaæ je pracownikom,

• stosowaæ œrodki zapobiegaj¹ce chorobom zawodowym i innym chorobom
zwi¹zanym z wykonywan¹ prac¹, w szczególnoœci:
– utrzymywaæ w stanie sta³ej sprawnoœci urz¹dzenia ograniczaj¹ce lub elimi-

nuj¹ce szkodliwe dla zdrowia czynniki œrodowiska pracy oraz urz¹dzenia
s³u¿¹ce do pomiarów tych czynników,

– przeprowadzaæ, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla
zdrowia, rejestrowaæ i przechowywaæ wyniki tych badañ i pomiarów oraz
udostêpniaæ je pracownikom,

• nieodp³atnie zapewniæ pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie
uci¹¿liwych odpowiednie posi³ki i napoje, je¿eli jest to niezbêdne ze wzglêdów
profilaktycznych; Rada Ministrów okreœli w drodze rozporz¹dzenia rodzaje tych
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posi³ków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spe³niaæ, a tak¿e przypadki
i warunki ich wydawania,

• zapewniæ pracownikom odpowiednie urz¹dzenia sanitarnohigieniczne oraz do-
starczyæ niezbêdne œrodki higieny osobistej, a tak¿e zapewniæ œrodki do udzie-
lania pierwszej pomocy w razie wypadku,

• w razie wypadku przy pracy podj¹æ niezbêdne dzia³ania eliminuj¹ce lub ograni-
czaj¹ce zagro¿enie, zapewniæ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszko-
dowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okolicznoœci i przyczyn wypadku
oraz zastosowaæ odpowiednie œrodki zapobiegaj¹ce podobnym wypadkom,

• zapewniæ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleñ w tym
zakresie,

• nieodp³atnie dostarczyæ pracownikowi œrodki ochrony indywidualnej zabezpie-
czaj¹ce przed dzia³aniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników
wystêpuj¹cych w œrodowisku pracy, które spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce
oceny zgodnoœci, oraz informowaæ go o sposobach pos³ugiwania siê tymi œrod-
kami,

• nieodp³atnie dostarczyæ pracownikowi odzie¿ i obuwie robocze:
– je¿eli odzie¿ w³asna pracownika mo¿e ulec zniszczeniu lub znacznemu zabru-

dzeniu,
– ze wzglêdu na wymagania technologiczne, sanitarne lub wymagania bezpie-

czeñstwa i higieny pracy.

Uprawnienia pracodawcy

Pracodawca jest uprawniony do:
• nagradzania i wyró¿niania pracowników,
• stosowania kary upomnienia i kary nagany za nieprzestrzeganie przez pra-

cownika ustalonego porz¹dku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy oraz przepisów przeciwpo¿arowych,

• stosowania kary pieniê¿nej za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie siê do pracy
w stanie nietrzeŸwoœci lub spo¿ywanie alkoholu w czasie pracy.

Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż ogólny
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Obowi¹zki pracownika

Pracownik jest obowi¹zany wykonywaæ pracê sumiennie i starannie oraz stosowaæ
siê do poleceñ prze³o¿onych, które dotycz¹ pracy, je¿eli nie s¹ one sprzeczne z prze-
pisami prawa lub z umow¹ o pracê. Pracownik jest obowi¹zany w szczególnoœci:
• przestrzegaæ czasu pracy ustalonego w zak³adzie pracy,
• przestrzegaæ regulaminu pracy i ustalonego w zak³adzie pracy porz¹dku,
• przestrzegaæ przepisów oraz zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e prze-

pisów przeciwpo¿arowych,
• dbaæ o dobro zak³adu pracy, chroniæ jego mienie oraz zachowaæ w tajemnicy in-

formacje, których ujawnienie mog³oby naraziæ pracodawcê na szkodê,
• przestrzegaæ tajemnicy okreœlonej w odrêbnych przepisach,
• przestrzegaæ w zak³adzie pracy zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.

Podstawowym obowi¹zkiem ka¿dego pracownika jest przestrzeganie przepisów
i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególnoœci pracownik jest zobo-
wi¹zany:
• znaæ przepisy i zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy,
• braæ udzia³ w szkoleniu i instrukta¿u z tego zakresu oraz poddawaæ siê wyma-

ganym egzaminom sprawdzaj¹cym,
• wykonywaæ pracê w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i hi-

gieny pracy,
• stosowaæ siê do wydawanych w tym zakresie poleceñ i wskazówek prze³o¿o-

nych,
• dbaæ o nale¿yty stan maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi i sprzêtu oraz o porz¹dek i ³ad

w miejscu pracy,
• stosowaæ œrodki ochrony zbiorowej,
• u¿ywaæ przydzielonych œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia ro-

boczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
• poddawaæ siê wstêpnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym ba-

daniom lekarskim i stosowaæ siê do wskazañ lekarskich,
• niezw³ocznie zawiadomiæ prze³o¿onego o zauwa¿onym w zak³adzie pracy wy-

padku albo zagro¿eniu ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspó³pra-
cowników, a tak¿e inne osoby znajduj¹ce siê w rejonie zagro¿enia, o gro¿¹cym im
niebezpieczeñstwie,
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2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników...




