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Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 

art. 66 Konstytucji RP 
 

„Każdy ma prawo do bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy” 



Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY – zespół 

warunków, które muszą być zachowane, aby 
pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez 
szkody dla zdrowia 



Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 

HIGIENA PRACY – nauka, która zajmuje się: 
 badaniem wpływu warunków pracy  na 

zdrowie, czynności fizjologiczne i zachowanie 
sprawności organizmu człowieka w  czasie 
pracy, 

 ustaleniem czynników szkodliwych dla 
zdrowia, 

 zapobieganiem powstawaniu schorzeń i 
chorób zawodowych wśród pracowników 
wykonujących określony zawód 



Podstawowe pojęcia z zakresu bhp 
 Wypadek przy pracy zgodnie z Ustawą z dn. 30.10.2002 r. o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych uważa się: zdarzenie nagłe, wywołane 
przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które 
nastąpiło: 

 podczas (lub w związku z) wykonywania przez pracownika 
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, 

 podczas (lub w związku z) wykonywania przez pracownika 
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, 

 w czasie pozostawienia pracownika w dyspozycji pracodawcy w 
drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy 



Podstawowe pojęcia z zakresu bhp 

 Wypadek to niepożądane zdarzenie, które 
wywołuje straty 
 

 Zdarzenie może być zakwalifikowane jako 
wypadek przy pracy tylko wtedy, gdy 
wszystkie jego elementy (nagłość, przyczyna 
zewnętrzna, związek z pracą) wystąpią 
równolegle 
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 Przykład: 
 Pracownik, który szedł przez halę 

produkcyjną i niósł skrzynię z narzędziami do 
naprawienia maszyny, potknął się o leżące 
na posadzce części, upadł i złamał rękę. 

  W przedstawionej sytuacji występuje 
nagłość, przyczyna zewnętrzna i związek z 
pracą, czyli jest to wypadek przy pracy. 
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 Przykład 
 Pracownik po godzinach pracy powrócił na 

swoje stanowisko pracy, ponieważ zostawił 
tam dokumenty i nie mógł jechać 
samochodem do domu. Gdy sięgał na półkę, 
potrącił pojemnik, który spadł i zranił go w 
oko. 

 Mimo zaistniałej szkody, ponieważ zdarzenie 
nie ma związku z pracą, nie jest to wypadek 
przy pracy i pracownikowi nie przysługują 
świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. 
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 W zakresie uprawnienia do świadczeń na równi z 
wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu 
pracownik uległ m.in.: 

 w czasie podróży służbowej, chyba, że wypadek 
spowodowało postępowanie pracownika, które nie 
pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych 
mu zadań, 

 przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające 
u pracodawcy organizacje związkowe, 

 w drodze do pracy lub z pracy.  



Podstawowe pojęcia z zakresu bhp 

 Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli 
jego stan zdrowia na to pozwala, powinien 
niezwłocznie poinformować o zdarzeniu 
swojego przełożonego. Obowiązek ten 
dotyczy nie tylko poszkodowanego, - lecz 
zgodnie z art. 21 pkt. 6 k.p. – każdego 
pracownika. W celach dowodowych 
wypadek należy zgłosić w formie 
pisemnej.  



Podstawowe pojęcia z zakresu bhp 
 Ze względu na liczbę osób, które uległy 

wypadkom, wypadki dzieli się na: 
 Indywidualne, 
 zbiorowe 

 
  Ze względu na rodzaj strat wypadki dzieli się na: 
 urazowe, 
 bezurazowe (zdarzenie potencjalne wypadkowi) - to 

niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną 
pracą , podczas którego nie dochodzi do urazów lub 
pogorszenia stanu zdrowia.  
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 Każdy wypadek ma bezpośrednią przyczynę. 
Najczęściej są to: 

 nieumiejętność wykonania danej pracy, 
 brak zabezpieczeń, 
 nieprzestrzeganie przepisów bhp, 
 zła organizacja pracy, 
 nieuwaga, 
 awarie maszyn, 
 wadliwa konstrukcja maszyn, 
 ukryte wady materiałów 
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 Choroba zawodowa – schorzenie powstałe 
bezspornie lub z dużym 
prawdopodobieństwem na skutek działania 
czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących w środowisku pracy.  
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Do wykazu chorób zawodowych zaliczyć można 
m.in.: 

 obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu, 
 pylice płuc, 
 choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami 

fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi, 
 astma oskrzelowa, 
 choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich 

następstwa, 
 ostre uogólnione reakcje alergiczne, 
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 Zapobieganie chorobom zawodowym 
polega na wykrywaniu i usuwaniu zagrożeń 
chorobowych w środowisku pracy oraz 
badaniach lekarskich pracowników.  
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 Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do świadczeń, 

zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty  
 Art. 6.  
 1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:  
 1) „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub 

chorobą zawodową;  
 2) „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, 

a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;  
 3) „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, któ-rego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek 

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;  
 4) „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;  
 5) „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpie-czonego lub rencisty;  
 6) „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub 

choroby zawodowej;  
 7) „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczo-no celowość przekwalifikowania zawodowego ze 

względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pra-cy lub chorobą zawodową;  
 8) „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub ren-cisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy 

pracy lub choroby zawodowej;  
 9) „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;  
 10) dodatek pielęgnacyjny;  
 11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w 

zakresie określonym ustawą.  
 2. Osobom:  
 1) prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,  
 2) duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia  
 oraz członkom ich rodzin świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w razie wystąpienia w dniu wypadku lub w dniu 

złożenia wniosku o przy-znanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
na kwotę przekraczającą 6,60 zł do czasu spłaty całości zadłużenia, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 3. 
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