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Obowiązki pracodawcy z zakresu 
szkoleń BHP

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie wolno 
dopuścić pracownika do pracy, do której 

wykonywania nie posiada on wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 

dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.



Na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca 
jest obowiązany:

• Zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 
prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (wyjątkowo 
szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest 
wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym 
samym stanowisku pracy, które zajmował u danego 
pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym 
pracodawcą kolejnej umowy o pracę),



Na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca 
jest obowiązany:

• odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków,

• zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac,

• wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.



Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca :

• zobowiązany jest zapewnić pracownikowi odbycie, odpowiedniego do 
rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu 
informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy,
• w razie wykonywania pracy na terenie zakładu pracy pracodawcy 
przez pracownika innego pracodawcy, informuje tego pracownika o 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym 
terenie,



Organizujący i prowadzący 
szkolenie zapewnia :

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych 
grup stanowisk;

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia 
instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie 
zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację 
programów szkolenia;

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów 
szkolenia;

6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci 
programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i 
rejestru wydanych zaświadczeń.



Organizujący i prowadzący 
szkolenie zapewnia :

• Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich 
przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego 
pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod 
uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

• Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z 
przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.



Podstawa prawna:

• Kodeks pracy

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.



Zgodnie z regulacją art. 220 kodeksu karnego:

• Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie 
dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast, 
nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące 
niebezpieczeństwo. 



• Powyższy przepis mówi wprost o pracodawcy, posługuje się natomiast 
bardzo szerokim zakresem podmiotowym. Źródłem rozważań 
dotyczących odpowiedzialności na naruszenie przepisów bhp jest 
zasada ogólna wyrażona w art. 207 k.p., zgodnie z którą pracodawca 
ponosi odpowiedzialność za stan bhp i jest zobowiązany zapewnić 
pracownikom bezpieczne warunki pracy, a w szczególności dostarczyć 
im sprawne i bezpieczne narzędzia pracy. 

• Na zakres tej odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki 
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy specjalistom spoza zakładu pracy, (o których mowa w art. 
237.11 § 2 k.p.). 

• Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników 
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Należy przy 
tym pamiętać, że obowiązek ten ciąży na pracodawcy niezależnie od 
tego, czy dany pracownik wykonuje pracę należycie. 



• W celu realizacji powyższego obowiązku pracodawca powinien 
wydawać polecenia usunięcia uchybień, wykonania nakazów i zaleceń 
właściwych organów nadzoru oraz kontrolować ich realizację. 

• W razie niezastosowania się pracownika do poleceń przełożonego 
dotyczących bhp, pracodawca może zastosować wobec niego sankcje 
wynikające z przepisów prawa pracy (m.in. pozbawienie prawa do 
premii). W tym miejscu należy mieć na uwadze ewentualne 
scedowanie obowiązków z zakresu prawa pracy na inną osobę aniżeli 
pracodawca, o czym była mowa wcześniej.

• Niedopełnienie obowiązku przez osobę odpowiedzialną za bhp i przez 
to narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu stanowi przestępstwo 
określone w art. 220 k.k. 



• Przedmiotem ochrony z art. 220 k.k. jest prawo pracownika do pracy w 
bezpiecznych i higienicznych warunkach. 

• Ochrona obejmuje wszystkich pracowników, nie tylko tych, którzy obsługują 
urządzenia funkcjonujące w warunkach zagrożenia lub bezpośrednio 
stykają się z nimi. Czynność sprawcza polega na niedopełnieniu obowiązku 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czyn może zostać popełniony 
przez działanie i przez zaniechanie (przestępstwo niewłaściwe z 
zaniechania). 

• Czynem zabronionym jest każde naruszenie przepisów bhp. Przestępstwo 
ma charakter materialny - do jego znamion należy skutek w postaci 
narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 
skutków dla zdrowia pracownika. W typie podstawowym przestępstwo to 
jest umyślne, może zostać popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim, 
jak i ewentualnym. W typie uprzywilejowanym (§ 2) jest nieumyślne. 
Ustawodawca przewidział również ustawową klauzulę niekaralności dla 
sprawcy, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. 



• Pomimo rozbieżności w doktrynie prawa karnego - należy przychylić 
się do poglądu, iż podmiotem zdolnym do ponoszenia 
odpowiedzialności karnej z art. 220 k.k. może być zarówno 
pracodawca (osoba upoważniona w pełnym zakresie do wykonywania 
czynności z zakresu prawa pracy), jak i inna osoba, jeżeli z istoty jej 
obowiązków wynika dbałość o stan bhp. Oznacza to, że nie tylko 
pracodawca, ale i inni pracownicy obowiązani są do przestrzegania 
zasad bhp. Niewątpliwie, obok osoby wykonującej czynności w 
imieniu pracodawcy odpowiedzialność mogą ponieść także osoby 
kierujące pracownikami (kierownicy wydziałów, majstrowie, 
brygadziści itp.). Nie można bowiem wykluczyć współsprawstwa kilku 
osób za dany czyn zabroniony. 



Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 

• Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć pracownika. Żeby 
można było uznać je za wypadek przy pracy, zdarzenie takie musi mieć 
związek z pracą. Taki związek istnieje, jeśli do wypadku doszło: 

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych 
czynności lub poleceń przełożonych; 

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności 
na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia); 

• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w 
drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.



• Przytoczona na początku definicja pojęcia wypadku przy pracy nie 
wynika z Kodeksu pracy. Wypadek przy pracy jest zdefiniowany w 
art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). 

• Trzeba ponadto zaznaczyć, że kryterium nagłości zdarzenia przesądza 
o tym, czy dany przypadek można zakwalifikować jako wypadek przy 
pracy, czy jako chorobę zawodową. Za orzecznictwem sądowym 
można przyjąć, że zdarzenie jest nagłe wtedy, gdy trwa nie dłużej niż 
wynosi czas jednej zmiany roboczej. 

• Nagłości nie należy rozumieć jednak w pełni dosłownie. Może być to 
zdarzenie, które trwa przez pewien czas lub wywołuje skutek w 
postaci wypadku dopiero po kilkukrotnym wystąpieniu. 



• Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do 
świadczeń określonych we wspomnianej ustawie, traktuje się 
wypadek, któremu pracownik uległ: 

• w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone 
powyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem 
pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem 
powierzonych mu zadań, 

• podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, 

• przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy 
organizacje związkowe.



Przykład I

Kierownik jednego z działów, który od lat leczy chore serce, dostał w 
czasie pracy zawału mięśnia sercowego. Czy takie zdarzenie można 
zakwalifikować jako wypadek przy pracy?



Trzeba wiedzieć, że za wspomniany wcześniej związek wypadku z pracą 
uznawany jest związek czasowy, miejscowy lub funkcjonalny, a nie 
związek przyczynowy. Wystarczy więc, że dane zdarzenie nastąpi 
podczas wykonywania pracy, niekoniecznie zaś w wyniku wykonywania 
określonej czynności pracowniczej.

Musimy się skupić na dwóch przesłankach do uznania konkretnego 
zdarzenia za wypadek przy pracy, mianowicie na tym, czy: 

• było to zdarzenie nagłe, 

• zostało ono spowodowane przyczyną zewnętrzną.



• Co do tego, że zawał mięśnia sercowego jest zdarzeniem nagłym, nie ma 
raczej wątpliwości. Nadmieńmy, że wskazanie na nagłość wypadku ma 
m.in. oddzielić wypadki przy pracy od chorób zawodowych będących 
wynikiem długotrwałego działania na organizm ludzki negatywnych 
czynników zewnętrznych. Bardziej istotna jest możliwość uznania zawału za 
zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. 

• Z określenia, że zdarzenie musi zostać wywołane przyczyną zewnętrzną 
wynika, iż nie może ono być wynikiem rozwoju samoistnych procesów 
chorobowych. Przepisy nie wymagają jednak, by czynniki zewnętrzne były 
wyłączną przyczyną wypadku. W przypadkach gdy czynnik zewnętrzny łączy 
się niejako z występującym już w organizmie czynnikiem wewnętrznym (np. 
chorobą serca), należy ocenić, czy czynnik zewnętrzny w sposób istotny 
mógł wpłynąć na pogorszenie się stanu zdrowia pracownika. Innymi słowy, 
czy dane zdarzenie mogłoby mieć miejsce także wtedy, gdyby ten czynnik 
nie działał.



• W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że stres może zostać 
uznany za przyczynę zewnętrzną, na skutek działania której doszło do 
wypadku przy pracy (zawału serca), jeżeli jest wywołany nietypowymi 
okolicznościami (np. wyrok z 16 grudnia 1997 r., sygn. akt II UKN 407/97, 
OSNP 1998/21/644). 

• W naszym przykładzie mamy jednak do czynienia z osobą, która zajmuje 
stanowisko kierownicze. Jej pracy z zasady towarzyszy zwiększony stres. 
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 14 lutego 1996 r. (sygn. akt II 
PRN 2/96, OSNP 1996/17/252) praca dyrektora jest z istoty swej związana 
z dużą odpowiedzialnością, a występujące w jej toku stresy nie mogą być 
uznane za nietypowe warunki pracy w rozumieniu przyczyny zewnętrznej 
zdarzenia. 

• Tym bardziej trudno jest uznać zawał za wypadek przy pracy, jeżeli nie 
wynikał z wystąpienia nietypowego dla pracy tego pracownika zdarzenia, 
ale w zdecydowanej mierze był następstwem jego stanu zdrowia.



Przykład II

Pracownik złamał nogę, gdy wychodził do sklepu po śniadanie. 
Pracodawca toleruje w swoim zakładzie pracy tego rodzaju wyjścia, o 
czym wiedzą wszyscy pracownicy. Czy zatem można stwierdzić, że tak 
niefortunny skutek wyjścia do sklepu był wypadkiem przy pracy?



• Pracownik co prawda nie wykonywał czynności bezpośrednio związanych ze 
swoim stanowiskiem pracy, nie znajdował się też w pomieszczeniach, w 
których wykonuje codzienną pracę, a jednak zdarzenie opisane w 
przykładzie może zostać uznane za wypadek przy pracy. Miało bowiem 
miejsce w czasie pracy, a krótkie wyjście pracownika było akceptowane 
przez pracodawcę. 

• Jak wynika z definicji, wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną (czyli leżącą poza pracownikiem – przyczyna 
zewnętrzna nie musi jednak być wyłączną przyczyną wypadku), które 
spowodowało uraz lub śmierć pracownika. Cechę wypadku przy pracy 
nadaje temu zdarzeniu związek z pracą. Musi ono bowiem nastąpić: 

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych 
czynności lub poleceń przełożonych; 

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na 
rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia); 

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



• Nie jest wymagane, by pomiędzy wykonywaniem pracy a samym 
wypadkiem zachodził związek przyczynowo- skutkowy. Wystarczy, jeśli 
wystąpi związek funkcjonalny, czasowy lub miejscowy. Jakiś związek 
jednak jest konieczny i taki w przykładzie istnieje. 

• Związek czasowy występuje podczas dopuszczalnych przez przepisy 
prawa (zarówno powszechnego, jak i wewnątrzzakładowego) przerw 
(tzw. śniadaniowej, dodatkowej przerwy dla pracowników 
niepełnosprawnych itp.), które wliczane są do czasu pracy. Nie traci 
związku z pracą wyjście (za zgodą pracodawcy) w czasie takiej przerwy 
do pobliskiego sklepu po śniadanie. Zaznaczył to także Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 27 marca 1979 r. (sygn. akt III PR 16/79, Służba 
Pracownicza z 1979 r., nr 7–9). Jak stwierdził, w konkretnej sytuacji 
faktycznej może być uznane za usprawiedliwione udanie się przez 
pracownika za zgodą przełożonego do pobliskiego kiosku lub sklepu 
po przedmioty codziennego użytku



• Wyjście powinno jednak: 

• odbywać się za zgodą przełożonego, 

• być krótkotrwałe, 

• wynikać z niezbędnych, codziennych potrzeb pracownika (kupno 
drugiego śniadania, papierosów itp., ale już nieodebranie paczki na 
poczcie). 

• Związek z pracą jest zaś ewidentnie zerwany, gdy pracownik w czasie 
pracy bez usprawiedliwienia nie wykonuje pracy lub wykonuje inne 
czynności, niezwiązane ze stosunkiem pracy (np. w czasie pracy 
pracownik wykonuje projekt na swoje prywatne zlecenie).



Przykład III

• Kierownik wydziału dowiedział się w czasie weekendu (w weekendy 
zakład nie pracuje), że w firmie włączył się alarm. Firma ochroniarska 
poinformowała go, że nie ma śladów włamania, wyłączyła także 
alarm, jednak pracownik i tak pojechał do firmy. W trakcie oględzin 
spadł ze schodów i złamał rękę. Czy jest to wypadek przy pracy, skoro 
ani nie otrzymał od przełożonego polecenia sprawdzenia, co się stało, 
ani nie było chyba takiej potrzeby, bo pracownicy firmy ochroniarskiej 
dokonali zewnętrznych oględzin budynku?



• Wypadkiem przy pracy jest nie tylko zdarzenie, do którego doszło 
podczas lub z związku z wykonywaniem przez pracownika poleceń 
przełożonego, ale także w trakcie wykonywania przez pracownika 
czynności na rzecz pracodawcy lub w związku z nimi, nawet bez 
polecenia. Kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej 
zobowiązany jest zapewne do szczególnej pieczy nad powierzonym 
mu mieniem, czy też mieniem, które po prostu należy do pracodawcy. 
Działania kierownika były jak najbardziej podjęte w interesie zakładu 
pracy. W naszym przykładzie wypadek miał miejsce w zakładzie pracy. 
Trudno zatem nie zakwalifikować tego zdarzenia jako wypadku przy 
pracy – spełnia ono bowiem wszystkie cechy konieczne do takiego 
uznania.



• Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany 
podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, 
zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie 
w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować 
odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. 

• § 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego 
okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub 
zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który 
wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być 
uznany za wypadek przy pracy. 

• § 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. 

• § 31. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją 
powypadkową przez 10 lat. 

• § 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy ponosi pracodawca. 



• Art. 235. § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić 
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia 
choroby zawodowej. 

• § 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza 
podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6. 

• § 2.1. W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej: 

• 1) lekarz, 

• 2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie 
podejrzenie u pacjenta – kieruje na badania w celu wydania 
orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw 
do jej rozpoznania. 



• § 2.2. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również 
dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że 
występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy 
czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za 
pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę 
zdrowotną. 



§ 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby 
zawodowej, pracodawca jest obowiązany: 
• 1) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar 

zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym 
państwowym inspektorem sanitarnym; 

• 2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących 
powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki 
zapobiegawcze; 

• 3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich. 
• § 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki 

stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. 
• § 5. Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do 

instytutu medycyny pracy wskazanego w przepisach wydanych na 
podstawie art. 237 § 1.1 oraz do właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego. 



• Art. 235.1. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w 
wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy 
można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, 
że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla 
zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze 
sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. 

• Art. 235.2. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego 
pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu 
zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod 
warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych 
w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. 



• Art. 236. Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować 
przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób 
związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników 
tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze. 

• Art. 2371. § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub 
zachorował na chorobę zawodową określoną w wykazie, o którym 
mowa w art. 237 § 1 pkt 3, przysługują świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego, określone w odrębnych przepisach. 



• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r. w 
sprawie chorób zawodowych tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 
1367

• USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015 r., poz. 1242 z późn. zm.

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2255)

• Rozporządzenie ministra zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 
sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych 
chorób (Dz.U. nr 132, poz. 1121).



Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

• 1. Pracodawca – art. 207 § 1 Kp. 

• W podstawowych zasadach prawa pracy zostały sformułowane 
najważniejsze, kluczowe prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. 
Jedno z nich, wyrażone w art. 15 Kp, zobowiązuje pracodawcę do 
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Ustawodawca nie tylko nałożył na pracodawcę powyższy 
obowiązek, ale uczynił go podmiotem odpowiedzialnym za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. 



• Należy podkreślić, że:

• jest to odpowiedzialność i obowiązek bezwarunkowy – niezależny od 
jakichkolwiek działań czy okoliczności, np.: od należytego 
wykonywania obowiązków przez pracownika, od jakości czy ilości 
świadczonej pracy, podstawy prawnej, jej świadczenia itp.; 

• jest to odpowiedzialność i obowiązek jednostronny i niepodzielny –
pracodawca nie może się zwolnić z tego obowiązku, ani go ograniczyć, 
np. poprzez powołanie specjalnych służb, takich jak: służby bhp czy 
komisji bhp. Jak również nie może przerzucić odpowiedzialności za 
stan bhp na inne podmioty, jeżeli przepis szczególny tego nie 
przewiduje. 



• pracodawca odpowiada za rzeczywisty stan bhp – odpowiada nie 
tylko za własne działania czy zaniechanie, ale również np. za stan i 
jakość obiektów budowlanych, maszyn, urządzeń, narzędzi pracy itp.;

• pracodawca odpowiada za stan bhp w zakładzie – obowiązek 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dotyczy 
nie tylko bezpieczeństwa pracowników, ale wszystkich wykonujących 
pracę, również na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osobom 
przebywającym na terenie zakładu. 

• Na każdym pracodawcy, jako stronie stosunku pracy, ciąży ogólny 
obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Ten ogólny obowiązek, wynikający z art. 94 Kp, 
obejmuje różne powinności zawarte w Kodeksie, jak również w innych 
przepisach prawa. 



Generalny obowiązek wynikający z art. 207 § 2 Kp
to ochrona zdrowia i życia pracowników – poprzez 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. 

• W świetle Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1946 r. 
zdrowie oznacza „stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, 
umysłowego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub 
niedomagania”. Pracodawca powinien więc podejmować wszelkie 
działania, które umożliwią pracownikowi „zachować zdrowie” w 
procesie pracy. Jest to idea, niemniej jednak zyskała ona wielu 
zwolenników i powszechną aprobatę na świecie. 



• Realizując powyższy obowiązek, pracodawca jest zobowiązany przez 
ustawodawcę do wykorzystania osiągnięć nauki i techniki. Winny to 
być wszelkie osiągnięcia nauki i techniki, choćby nie zostały jeszcze 
uwzględnione w przepisach prawnych. Najczęściej postęp techniczny 
wyprzedza regulacje prawne. Kodeks pracy w art. 207 § 2 pozostawia 
pracodawcy swobodę w dokonywaniu wyboru między różnymi 
osiągnięciami nauki i techniki i nie ogranicza w żaden sposób jego 
działań w tym zakresie. 



Dla ochrony życia i zdrowia pracowników 
pracodawca, w szczególności, jest zobowiązany /art. 

207 § 2 Kp/: 
• organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy,

• zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w 
tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, 

• reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia 
istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod 
uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, 

• zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i 
chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, 
organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników 
środowiska pracy, 



• uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub 
karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w 
ramach podejmowanych działań profilaktycznych, 

• zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń 
wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 

• zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Należy również zwrócić uwagę m.in. na uregulowania w zakresie 
wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, 
wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 
pracowników; jak też skonkretyzowanie obowiązków pracodawcy w 
razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 



Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu pracy (art. 281-283)

• Na pracodawcy ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W razie nie wywiązywania się ze swojego obowiązku musi 
się on liczyć z konsekwencjami finansowymi.

• Wykroczeniem jest tylko czyn, co do którego uznano, że jest społecznie 
szkodliwy. Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i 
nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za 
wykroczenie umyślne.

• Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo 
kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega 
przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze 
grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.



Odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

• W myśl art. 108§1 k.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
przeciwpożarowych, pracodawca może 
stosować karę upomnienia, karę nagany, tj. niemajątkowe kary 
porządkowe. Pracodawca może stosować w tym przypadku 
również karę pieniężną (art. 108§2 k.p.). Kara pieniężna za jedno 
przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia 
pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej 
części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po 
dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 k.p. (art. 
108§3 k.p.).



• W pewnych przypadkach nieprzestrzeganie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy może być podstawą do wypowiedzenia 
pracownikowi umowy o pracę. W wyroku z dnia 14 września 1998 r. (I 
PKN 322/98, OSNP 1999, nr 20, poz. 641) Sąd Najwyższy podkreśla, iż 
,,naruszenie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku 
kierowniczym przepisów (zasad) bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zwłaszcza w sposób prowadzący do zagrożenia życia lub zdrowia 
pracowników, jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie przez 
pracodawcę umowy na czas nieokreślony.„

• W przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika obowiązku 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tj. podstawowego obowiązku pracownika) pracodawca może 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 
52§1 pkt 1 k.p.).



Odpowiedzialność porządkowa pracownika

• Stosunek pracy jest jednym z najczęściej występujących stosunków 
prawnych w życiu każdego dorosłego człowieka. Dlatego niezwykle 
istotne jest, aby strony tego stosunku, którymi są pracodawca i 
pracownik, zdawały sobie sprawę ze swoich praw i obowiązków oraz 
konsekwencji, jakie mogą grozić im w razie ich nieprzestrzegania. 
Ustawodawca przewidział różne rodzaje odpowiedzialności 
pracowniczej, do których zaliczyć można odpowiedzialność 
porządkową, dyscyplinarną oraz materialną. W niniejszej publikacji 
zostaną przedstawione zagadnienia związane z odpowiedzialnością 
porządkową pracownika.



• Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez 
pracownika konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych z 
powodu naruszenia ciążących na nim obowiązków pracowniczych wobec 
pracodawcy. 

• Regulacje prawne dotyczące kwestii odpowiedzialności porządkowej 
pracownika zawarte zostały w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej 
„kodeks pracy”). 

• Odpowiedzialność porządkowa pracownika za naruszenie przez niego 
obowiązków pracowniczych uregulowana jest w art. 108 – 113 kodeksu 
pracy (dalej k.p.) Wydaje się, iż ukaranie pracownika którąkolwiek z kar z 
art. 108 k.p. będzie miało miejsce w przypadku popełnienia przez niego 
przewinienia mniejszej wagi.

• Przepisy te umożliwiają realizację uprawnień kierowniczych pracodawcy, 
poprzez stosowanie odpowiednich kar wobec pracownika, który dopuścił 
się naruszenia obowiązków pracowniczych.



• Ustawodawca wyróżnił dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione, 
aby w danym przypadku możliwe było pociągnięcie pracownika do 
odpowiedzialności porządkowej. 

• Po pierwsze, musi dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, 
wskazanych w przepisach kodeksu pracy, regulaminach pracy, 
układach zbiorowych pracy lub umowie o pracę. Warto podkreślić, że 
naruszenie obowiązków może polegać zarówno na ich niewykonaniu, 
jak i na ich nienależytym wykonaniu. 

• Po drugie, naruszenie obowiązków pracowniczych musi być 
zawinione. Zatem za drugą przesłankę odpowiedzialności 
porządkowej należy uznać winę pracownika, zarówno umyślną jak i 
nieumyślną.



• W celu uniknięcia nadużyć, w kodeksie pracy wyróżnione zostały dwa 
zasadnicze rodzaje kar, które mogą zostać zastosowane wobec 
pracownika, w razie nieprzestrzegania porządku pracy. Zaliczamy do 
nich kary o charakterze niemajątkowym i majątkowym.

• Do pierwszej grupy kar zalicza się naganę oraz upomnienie. Kary te 
odnoszą się przede wszystkim do sfery życia psychicznego pracownika, 
a zakres możliwości ich zastosowania jest bardzo szeroki, bowiem 
mogą być zastosowane w przypadku każdego przewinienia 
porządkowego. Drugą grupę stanowią kary pieniężne, które mogą 
zostać zastosowane w przypadku przewinień porządkowych większej 
wagi, do których zaliczyć można
m.in. nieprzestrzegane przepisów BHP lub przeciwpożarowych, czy 
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości.



• Przy wymierzaniu i stosowaniu kar porządkowych pracodawca zobowiązany 
jest do przestrzegania odpowiedniego trybu postępowania. Przede 
wszystkim, powinien on wziąć pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków 
przez pracownika, stopień jego winy oraz jego dotychczasowy stosunek do 
pracy. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od uzyskania 
wiadomości o naruszeniu oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się 
tego naruszenia. Co więcej, pracodawca przed nałożeniem kary 
zobowiązany jest do uprzedniego wysłuchania pracownika, w celu 
umożliwienia mu złożenia stosownych wyjaśnień.

• O zastosowanej sankcji pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, 
wskazując przy tym rodzaj, datę naruszenia obowiązków pracowniczych 
oraz informując o możliwości i terminie zgłoszenia sprzeciwu. Informację o 
karze, w formie odpisu zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt 
osobowych pracownika. Informacja ta nie ma jednak charakteru trwałego. 
Może ona ulec zatarciu, po roku nienagannej pracy lub w terminie 
wcześniejszym na wniosek reprezentującej pracownika organizacji 
związkowej lub w wyniku decyzji samego pracodawcy.



• Podsumowując, przepisy prawne mające zastosowanie do 
odpowiedzialności porządkowej pracownika ściśle regulują prawa i 
obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. 

• Należy przy tym podkreślić, że regulacje dotyczące rodzajów kar 
porządkowych mają charakter bezwzględny, a zatem niedopuszczalne 
jest stosowanie przez pracodawcę kar innych niż przewidziane 
w kodeksie pracy. 

• Takie ukształtowanie odpowiedzialności porządkowej pracownika ma 
na celu z jednej strony, realizację uprawnień kierowniczych 
pracodawcy, z drugiej zaś ochronę pracowników przed ewentualnymi 
nadużyciami ze strony pracodawcy.



Sprzeciw pracownika

• Pracownikowi, zdaniem którego zastosowanie wobec niego kary 
nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje możliwość 
wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni. Decyzję o uwzględnieniu lub 
odrzuceniu sprzeciwu podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu 
stanowiska reprezentującej pracownika organizacji związkowej. W 
celu uniknięcia ewentualnych nadużyć, w sytuacji, w której sprzeciw 
pracownika nie został uwzględniony przez pracodawcę, ustawodawca 
umożliwił pracownikowi odwołanie się w tej sprawie do sądu pracy. 
Jeżeli sąd uzna, że do zastosowania kary doszło z naruszeniem 
przepisów, orzeka on o uchyleniu kary i wykreśleniu jej z akt 
osobowych pracownika.



•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

•Ustawa z dnia 30 października 2002 r. 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych 



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, którego 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 
ubezpieczonego 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 
orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na 
niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną 
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;



8) „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty 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.



1. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje 
niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. 

2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje od 
pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy 
pracy lub chorobą zawodową, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje za 
okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych 
przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, 
stypendium lub innego świadczenia przysługującego za czas 
niezdolności do pracy.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do świadczenia 
rehabilitacyjnego.



1. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia 
wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy 
wymiaru

2. Podstawę wymiaru zasiłku i świadczenia, o których mowa w ust. 1, 
stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na 
ubezpieczenie wypadkowe.



Prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia 
wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki wypłacają: 

1) płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do 
zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty; 

2) Zakład – w pozostałych przypadkach.



1. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 
przysługuje jednorazowe odszkodowanie. 
2. Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności 
organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące 
poprawy.
3. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie 
sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu 
na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.
4. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy 
pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i 
rehabilitacji. 
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na 
zdrowiu oraz tryb postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku i wypłacaniu 
jednorazowego odszkodowania, kierując się koniecznością zapewnienia 
ochrony interesów ubezpieczonego oraz koniecznością przejrzystości i 
sprawności postępowania w sprawie o jednorazowe odszkodowanie.



1. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% 
przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 1. 

2. Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu będący następstwem wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej, który był podstawą przyznania 
jednorazowego odszkodowania, ulegnie zwiększeniu co najmniej o 
10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa 
się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku 
na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było 
to odszkodowanie, z zastrzeżeniem art. 55 ust. 2. 



3. Jednorazowe odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą 
3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do 
ubezpieczonego została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz 
niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli wskutek pogorszenia się 
stanu zdrowia w następstwie wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej w stosunku do rencisty została orzeczona całkowita 
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. 

5. Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania, o którym 
mowa w ust. 1–4, przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie 
obowiązujące w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15. 

6. Kwoty jednorazowych odszkodowań zaokrągla się do pełnych złotych.



1. Członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe 
odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci 
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był 
uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.



Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są: 

1) małżonek, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz 
przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności 
wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny 
zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty 
warunki uzyskania renty rodzinnej; 

3) rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu 
śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne 
gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista 
bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo 
jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do 
alimentów z jego strony. 

4. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje małżonkowi w 
przypadku orzeczonej separacji.



1. Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z 
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ustala lekarz 
orzecznik lub komisja lekarska. W przypadku ustalania prawa do 
świadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 5–8, lekarz 
orzecznik lub komisja lekarska ustala również niezdolność do pracy 
oraz jej związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a 
także związek śmierci ubezpieczonego lub rencisty z takim 
wypadkiem lub chorobą. 

2. 2. Przy ustalaniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z 
FUS dotyczące trybu orzekania o niezdolności do pracy. 



1. Ze środków funduszu wypadkowego są pokrywane koszty skutków 
wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, związane ze świadczeniami 
zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, na które 
ubezpieczony został skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza 
prowadzącego, nierefundowane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Ze środków funduszu wypadkowego są pokrywane koszty wyrobów 
medycznych w wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy określonego w 
przepisach art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784 i 999). 

3. Świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, o 
których mowa w ust. 1, udzielają świadczeniodawcy, z którymi dyrektor 
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowę o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 


