
PRZECZYTAJ SAMODZIELNIE LUB POSŁUCHAJ UWAŻNIE. 

 

BHP – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 

Każdy pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i 
starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą 
pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub z umową 
o pracę. 
 
Pracownik obowiązany jest między innymi: 
 

 przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, to znaczy 
punktualnie rozpoczynać i kończyć pracę; 
 

 przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy 
porządku; 

 

 przestrzegać przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów 
przeciwpożarowych; 

 

 dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w 
tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę; 

 

 przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego 
(współpracować z innymi pracownikami). 
 

 

 



Pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć szkolenie z 

zakresu bhp – bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
 

 
 
Pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonych, które 
dotyczą umówionej pracy i nie są sprzeczne z prawem. 
Bezprawna odmowa wykonania polecenia pracodawcy może skutkować 
rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winny pracownika.  

 

Obowiązkiem pracownika jest dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, 
jak też o porządek i ład w miejscu pracy. 
 

 



Pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego o 

dostrzeżonych wadach lub uszkodzeniach maszyny. Powinien także 

stosować się do przekazanych przez pracodawcę instrukcji dotyczących 

użytkowania maszyn, 

Pracodawca może zobowiązać pracownika do zachowania czystości, np. 
poprzez zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy. 
Ma również prawo zakazać pracownikowi przewieszania ubrań na 
oparciach siedzeń w pomieszczeniu pracy. 
Może też nakazać  pracownikowi chowanie wszystkich dokumentów na 
zakończenie każdego dnia pracy. 

 
Obowiązkiem pracownika jest używanie przekazanych środków ochrony 
(ochraniacze stóp, obuwie ochronne, hełmy, okulary ochronne, środki 
chroniące przed upadkiem z wysokości). 
Przydzielona odzież i obuwie stanowią własność pracodawcy. W 
przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracownik musi oddać je 
pracodawcy. 
 
 
Obowiązkiem pracownika jest poddawanie się badaniom lekarskim 
wstępnym, okresowym i kontrolnym. 
Badania te przeprowadzane są na koszt pracodawcy. 
 

 

 
 

  



Podstawowym obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne zawiadomienie 
przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo 
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie 
współpracowników i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia.  
 
 

 
 
 
 

Ostrzeżenie o grożącym im niebezpieczeństwie może polegać, np. na 
zaalarmowaniu ich głosem (krzyk) jak też na włączeniu odpowiedniego 
sygnału dźwiękowego. 
 

 

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakładzie pracy. W wypełnianiu tego obowiązku pomagać ma pracownik, 
którego zadaniem jest współpraca z pracodawcą i przełożonymi 
w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp. 
  



Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku 

w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych, a także w przypadku  nieusprawiedliwionej 

nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 

 karę upomnienia; 

 karę nagany. 
 
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów 
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie 
się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie 
pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną. 
 
Zawinione, ciężkie naruszenie obowiązku pracowniczego w 
zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
może stanowić podstawę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z 
winy pracownika. 


