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Spis treści

Szkolenia bhp  
i badania profilaktyczne 
pracowników  
– obowiązki pracodawcy
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp zawiera
jących wskazania dotyczące kierowania pracowników na badania profilaktyczne, organizowania szko
leń, zapewnienia określonych warunków pracy należy do najbardziej istotnych obowiązków pracodaw
cy. Przestrzeganie tego obowiązku podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenia w tym za
kresie mogą skutkować grzywną w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.
Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i hi
gienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczegól
ności powinien:
n  organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
n  zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia 

uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
n  reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu 

doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmienia
jące się warunki wykonywania pracy,

n  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,

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

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

n  zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

1. Tworzenie służby bhp
Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) zobowiązują pracodawcę do powoływa
nia komórek, których zadaniem jest egzekwowanie wypełniania w placówce wszelkich nakazów bhp. 
Taką pomocniczą komórką jest służba bhp pełniąca funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Obowią
zek jej utworzenia ustanawia art. 23711 k.p. oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Rady Mini
strów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporządzenie 
w sprawie służby bhp).

Każdy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kon-
trolne w zakresie bhp, a pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań takiej służby 
pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca, który ukończył szkolenie niezbędne do wykonywania 
zadań służby bhp, może je sam wykonywać, jeżeli zatrudnia do:
n	 10 pracowników albo
n	 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię 

ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


