
5 

 

1. Wstęp 
 
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

w zakładzie pracy oraz jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników 
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
charakteryzują nie tylko przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne osiągnięcia nauki i techniki. Dlatego 
stan wiedzy naukowej i technicznej wyznacza potencjalne granice obowiązków 
pracodawcy. 

Do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązany jest nie tylko pracodawca, ale również wszyscy pracownicy i osoby 
kierujące pracownikami. 

Ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełnią 
wyspecjalizowane organy państwa, sprawujące zewnętrzny nadzór i kontrolę nad 
warunkami pracy, m.in. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i Państwowa Inspekcja 
Sanitarna (PIS). 

Pracownicy, w celu reprezentacji obrony swoich praw i interesów, mają prawo 
tworzyć związki zawodowe. Związki zawodowe oraz kierowana przez nie 
społeczna inspekcja pracy sprawują w zakładach pracy społeczny nadzór  
i kontrolę nad warunkami pracy. 

Ważne zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy realizują 
wyspecjalizowane służby wewnętrzne pracodawcy lub podmioty zewnętrzne 
działające na zasadzie zlecenia, które pełnią funkcje kontrolne i doradcze nad 
warunkami pracy, m.in. służba bezpieczeństwa i higieny pracy, służba medycyny 
pracy, komisja bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podstawową rolę w zakresie nauki i edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy pełnią uczelnie, które prowadzą działalność naukowo-badawczą  
i badawczo-rozwojową oraz realizują kształcenie na studiach wyższych na 
kierunku lub specjalności w zakresie „bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

Wśród wielu jednostek naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych ważną 
rolę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pełnią m.in. Centralny Instytut 
Ochrony Pracy w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny 
Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie. 

W środowisku instytucji i osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa 
i higieny pracy nie ma aktualnie powszechnie przyjętych definicji wielu istotnych 
pojęć, a związane ze sobą tematycznie akty prawne i polskie normy zawierają 
często różne interpretacje niektórych pojęć lub wykorzystują je bez ich 
zdefiniowania. 

Przykładami elementarnych pojęć nie posiadających ogólnie akceptowanych 
definicji są np. bezpieczeństwo, zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy, 
zagrożenie, ryzyko zawodowe: 

 bezpieczeństwo ― jedna z najważniejszych i powszechnie pożądanych 
wartości, wyższa potrzeba człowieka, której niespełnienie wywołuje stres, 
poczucie lęku i stan zagrożenia; 

 zdrowie ― indywidualny stan dobrego samopoczucia człowieka pod 
względem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko formalny brak 
choroby lub niedomagania; 
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 bezpieczeństwo i higiena pracy ― stan warunków pracy i organizacji pracy 
oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony 
zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy; 

 zagrożenie ― źródło możliwego urazu, pogorszenia stanu zdrowia albo 
obniżenia sprawności psychofizycznej, np. czynnik fizyczny, chemiczny, 
biologiczny lub psychofizyczny, aktywizujące się w wyniku wzajemnego 
oddziaływania środowiska pracy i człowieka; 

 ryzyko zawodowe ― możliwość wystąpienia urazu, pogorszenia stanu 
zdrowia albo obniżenia sprawności psychofizycznej oraz stopnia ich 
ciężkości w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy lub 
sposobu wykonywania pracy. 

Zaproponowany tytuł publikacji Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe 
wymagania i wytyczne, przyjęty cel naukowo-dydaktyczny i ograniczona objętość 
były przyczyną konieczności dokonania subiektywnego wyboru jej zakresu 
tematycznego; głównym celem było zebranie w jedną logiczną całość 
najważniejszych wymagań i wytycznych dotyczących problematyki ochrony życia  
i zdrowia człowieka w środowisku pracy. 

Rozwinięcie szczegółowych zagadnień tematycznych poruszonych  
w publikacji można znaleźć w cytowanej bibliografii i zalecanej literaturze źródłowej 
oraz w aktach prawnych i polskich normach. 

Aktualne informacje na temat aktów prawnych są dostępne na witrynie 
internetowej Sejmu RP http://www.sejm.gov.pl, a aktualne informacje na temat 
polskich norm – na witrynie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
http://www.pkn.pl. Wykaz cytowanych w publikacji aktów prawnych i polskich norm 
jest zaktualizowany na dzień 1 maja 2011 roku. 

Podręcznik został podzielony umownie na sześć rozdziałów tematycznych, 
które stanowią autorską propozycję, spójnych pod względem terminologicznym  
i merytorycznym, podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które objęły podstawy prawne, zagrożenia w środowisku pracy i ryzyko 
zawodowe, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Całość książki uzupełniają dodatkowo indeks ważniejszych pojęć 
wykorzystanych w pracy, wykaz podstawowych zagadnień do powtórzenia, wykaz 
najważniejszych witryn internetowych i mini-słownik polsko-angielski z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozdział 2. stanowi przegląd podstawowych pojęć i definicji dotyczących 
terminologii ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, procesu pracy, miejsca 
wykonywania pracy, uczestników procesu pracy, zagrożeń w środowisku pracy  
i ryzyka zawodowego. 

W rozdziale 3. scharakteryzowano podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które objęły m.in. wykaz aktów prawnych, podstawy prawnej ochrony pracy 
w Polsce, klasyfikację i oznaczanie polskich norm, elementy systemu ochrony 
pracy w Polsce, analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktykę  
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, koszty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Rozdział 4. stanowi charakterystykę zagadnień związanych z zagrożeniami  
i ryzykiem zawodowym, przedstawiono m.in. wykaz aktów prawnych i polskich 

http://www.sejm.gov.pl/
http://www.pkn.pl/
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norm, klasyfikację zagrożeń w środowisku pracy, badania i pomiary czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego, ocenę 
ryzyka według normy PN-N-18002. 

W rozdziale 5. scharakteryzowano problematykę związaną z wypadkami przy 
pracy, przedstawione zostały m.in. wykaz aktów prawnych, terminologia dotycząca 
wypadków w środowisku pracy, tryb postępowania dotyczący wypadków przy 
pracy, analiza statystyki wypadków przy pracy w Polsce według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Rozdział 6. stanowi charakterystykę podstawowych zagadnień związanych  
z chorobami zawodowymi, przedstawiono m.in. wykaz aktów prawnych, 
terminologię dotyczącą chorób w środowisku pracy, tryb postępowania dotyczący 
chorób zawodowych, analizę statystyki chorób zawodowych w Polsce według 
danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 

W rozdziale 7. scharakteryzowano problematykę związaną z systemami 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawione zostały m.in. wykaz 
polskich norm i standardów zagranicznych, terminologia dotycząca systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wymagania dotyczące systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Zakres tematyczny publikacji wynika głównie z następujących przesłanek: 

 treści kierunkowych standardów kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo  
i higiena pracy” na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia 
(załącznik 9a.) [25]; 

 treści standardu kształcenia w zakresie „bezpieczeństwa pracy i ergonomii” 
na kierunku „górnictwo i geologia” na studiach pierwszego stopnia 
(załącznik 40.) [24]; 

 treści specjalistycznych publikacji, m.in. D. Koradecka i in. 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy” [3], W. Zawieska i in. „Ryzyko zawodowe. 
Metodyczne podstawy oceny” [15], J. Indulski i in. „Higiena pracy” [2],  
K. Marek i in. „Choroby zawodowe” [9], I. Romanowska-Słomka i A. Słomka 
„Ocena ryzyka zawodowego” [10], R. Celeda i M. Sekunda „Metodyka 
kontroli warunków pracy” [1], J. Wroński i K. Żurawski „Metodyka badania 
wypadków” [16]; 

 treści specjalistycznych witryn internetowych, m.in. Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Internetowy System Aktów Prawnych [67], Polski Komitet 
Normalizacyjny Katalog Polskich Norm [66], Główny Urząd Statystyczny 
[64], Państwowa Inspekcja Pracy [65], Wyższy Urząd Górniczy [68], 
Centralny Instytut Ochrony Pracy [63]; 

 treści własnych publikacji, m.in. książki [5,7] oraz artykuły w czasopismach 
naukowych, np. w kwartalniku „Praca Zdrowie Bezpieczeństwo”; 

 doświadczenia własne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych nt. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. na studiach magisterskich  
i inżynierskich na Politechnice Śląskiej w latach 1999-2010 oraz na 
studiach inżynierskich i podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania 
Ochroną Pracy w latach 2002-2010; 

 doświadczenia własne w zakresie prowadzenia prac dyplomowych nt. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. prace dyplomowe magisterskie  
i inżynierskie na Politechnice Śląskiej w latach 2002-2010 oraz prace 
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dyplomowe inżynierskie i prace końcowe na studiach podyplomowych  
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w latach 2003-2010. 

Doświadczenia zawodowe autora oparte były w pierwszej kolejności na 
górnictwie, gdzie powstały pierwsze publikacje i praca doktorska pt. Określenie 
zróżnicowania ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa pracowników dołowych  
w kopalni węgla kamiennego [6]. 

W międzyczasie autor rozwinął swoje zainteresowania naukowo-dydaktyczne 
na inne dyscypliny i specjalności naukowe, w tym m.in.: 

 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, podsumowaniem 
badań był wydany w 2006 r. podręcznik akademicki pt. Podstawy 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie [7]; 

 analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, podsumowaniem badań był 
grant dziekański wykonany na Politechnice Śląskiej w 2007 r. pt. 
Zastosowanie wybranych metod i miar badania stanu bezpieczeństwa  
i higieny pracy na przykładzie kopalni węgla kamiennego. Opracowanie 
wymagań i wytycznych [8]; 

 analiza wypadków przy pracy, podsumowaniem badań była ekspertyza 
wykonana w 2007 r. na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. 
Ekspertyza dotycząca tendencji i stopnia dywersyfikacji ryzyka wypadków 
przy pracy oraz ich skutków społecznych i ekonomicznych [4]; 

 ocena ryzyka zawodowego, podsumowaniem badań była wydana  
w 2008 r. monografia pt. Ocena ryzyka zawodowego. Wymagania, 
wytyczne, przykłady [5]. 

Mam nadzieję, że publikacja będzie stanowić praktyczny przewodnik do 
wykładów i ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykorzystywany na 
studiach wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) oraz na studiach 
podyplomowych i kursach dokształcających. 

Z góry dziękuję za wszystkie krytyczne opinie i wskazówki czytelników, które 
mogą udoskonalić mój warsztat naukowo-dydaktyczny, zaktualizować podręcznik 
w następnych wydaniach i przyczynić się do zainicjowania następnych publikacji. 

Składam serdecznie podziękowania wszystkim osobom, którzy wierzyli we 
mnie i wspierali podczas kształcenia i zdobywania kwalifikacji, szczególnie  
w trakcie przygotowania publikacji oraz doskonalenia umiejętności dydaktycznych. 

Szczególne podziękowania składam opiniodawcom książki ― dr hab. n. med. 
Barbarze Harazin ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz  
dr hab. inż. Pawłowi Szewczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, za podjęcie się 
trudu recenzji, wnikliwą analizę pracy oraz cenne uwagi krytyczne. 
 


