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Wprowadzenie

Oddajemy do Państwa rąk publikację zawierającą informa-
cje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które w co-
dziennej pracy na pewno przydadzą się nie tylko pracowni-
kom działów kadr, do których przede wszystkim kierowana 
jest ta publikacja, ale także służbom bezpieczeństwa i higie-
ny pracy czy pracodawcom.

W niniejszej publikacji zaprezentowano cztery obszary te-
matyczne obejmujące swoim zakresem:
• zagadnienia dotyczące zapewnienia przez pracodawcę 

okularów korygujących wzrok,
• obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie szkoleń 

bhp,
• profilaktyczne badania lekarskie,
• kwestie wymogów dotyczących stanowisk pracy.

Książka ma formę przystępnego, praktycznego poradnika, 
w którym oprócz części opisowych przedstawiających po-
szczególne zagadnienia, zebrano szereg wziętych z życia 
pytań i odpowiedzi, na które odpowiadali specjaliści z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. 

Prezentowana problematyka dotyczy, jak już wcześniej 
wskazano, bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc kwestii 
dotyczących zdrowia i życia pracowników. 

Praca przy monitorach ekranowych (komputerach) jest po-
wszechna, komputer stał się podstawowym narzędziem 
pracy – zastępując szereg prostszych narzędzi typu kalku-
lator, maszyna do pisania. Niestety oprócz wielu zalet infor-
matyzacji, jakie można byłoby wymieniać praktycznie bez 
końca, nie można zapominać, że użytkowanie komputerów 
niesie za sobą również konieczność zapewnienia ochrony 
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zdrowia pracowników, a przede wszystkim wzroku i układu 
kostno-mięśniowego.

Drugim ważnym elementem jest profilaktyka w celu zapo-
biegania wypadkom przy pracy czy chorobom zawodowym. 
Tym celom przede wszystkim służą szkolenia bhp, które są 
jednym z podstawowych obowiązków zarówno pracodawcy 
jak i pracownika.

Nie można również zapominać o obowiązkowych profilak-
tycznych badaniach lekarskich, będących (obok szkoleń 
bhp), podstawą dopuszczenia pracownika do wykonywania 
pracy.

Ważnym elementem bezpiecznej pracy jest również zapew-
nienie odpowiednich stanowisk pracy.

Przedstawione w niniejszej publikacji zagadnienia bardziej 
szczegółowo przybliżą Państwu prezentowaną tematykę, 
a pytania i odpowiedzi pomogą rozwiązać wiele praktycz-
nych problemów.

Życzymy ciekawej lektury.

1. Badania lekarskie pracowników

1.1. zasady kierowania na badania

Istotnym elementem profilaktycznej ochrony zdrowia są ba-
dania lekarskie pracowników. W tym zakresie pracodaw-
ca ściśle współdziała ze służbą medycyny pracy. 

UWaga! 
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika 
bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzające-
go brak przeciwwskazań do pracy na określonym sta-
nowisku (art. 229 § 5 KP).

Dlatego każdy, kto wykonuje pracę w ramach stosunku pracy, 
niezależnie od sposobu jego powstania i okresu, na jaki zo-
stał zawarty czy rodzaju wykonywanej pracy, powinien pod-
dać się badaniom lekarskim. Jest to obowiązek pracownika, 
natomiast obowiązek skierowania na badania lekarskie, za-
równo osoby, która zamierza podjąć pracę, jak i pracownika, 
ciąży na pracodawcy.

Profilaktyczne badania lekarskie to badania wstępne, 
okresowe i kontrolne.

Oprócz wymienionych powyżej badań lekarskich, praco-
dawca zatrudniający pracowników w warunkach nara-
żenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych 
lub pyłów zwłókniających zobowiązany jest dodatkowo 
zapewnić badania okresowe:
• po zaprzestaniu przez tych pracowników pracy w kon-

takcie ze wskazanymi wcześniej substancjami, czynni-
kami i pyłami,

• na wniosek tych pracowników – po rozwiązaniu stosun-
ku pracy.
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