
 

 

Wzory 

 

Wzór nr 1. Przykładowe opracowanie „Instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia 

wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do pracy lub z pracy” 

Wzór nr 2. Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby  

Wzór nr 3. Karta ewidencyjna wyposażenia 

Wzór nr 4. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp 

Wzór nr 5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp 

Wzór nr 6. Skierowanie na badania lekarskie 

Wzór nr 7. Oświadczenie na wyrażenie/niewyrażenie zgody na zalecane szczepienie ochronne  

Wzór nr 8. Wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok  

Wzór nr 9. Oświadczenie przełożonego pracownika 

 

Akty prawne 

USTAWY 

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. 

zm.) – wyciąg (Dział X i art. 283 z Działu XIII) 

2) ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) 

3) ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 640 z późn. zm.) – wyciąg (art. 10 ust. 1 oraz Rozdział 4. Postępowanie kontrolne) 

4) ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1412 z późn. zm.) – wyciąg (art. 3, 4, 5) 

5) ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1829 z późn. zm.) – wyciąg (art. 79) 

 

ROZPORZĄDZENIA 



1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) 

2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 

1650 z późn. zm.). 

3) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) 

4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i 

przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) 

5) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru 

protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 

2298) 

6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 

statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 14, poz. 80 z poźn. zm.)  

7) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173) 

8) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166) 

9) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz.U. poz. 817 z późn. zm.) 

10) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1117) 

11) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.) 

12) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 

r. poz. 1422) 

13) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067) 



14) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. poz. 1468) 

15) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 

szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

2057) 

16) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1509) 

17) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 

18) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z 

późn. zm.) 

19) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, 

poz. 313 z późn. zm.) 

20) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 

zawodowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1367) 

21) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu 

dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 

1379) 

22) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

(Dz.U. Nr 148, poz. 973) 

23) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279) 

24) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) 

 

 


