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1. Wstęp
Szko ły to spe cy ficz ne za kła dy pra cy, po nie waż oprócz pra cow ni ków – prze by wa ją w nich

kształ cą cy się ucznio wie. Za tem na oso bach kie ru ją cych ty mi pla ców ka mi cią ży obo wią zek
za pew nie nia bez piecz nych wa run ków na uki i pra cy uczniom oraz pra cow ni kom. Z da nych
sta ty stycz nych Cen trum In for ma tycz ne go Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej wy ni ka, że
od lat w szko łach pod sta wo wych, gim na zjach i szko łach po nad gim na zjal nych do cho dzi
rocz nie do po nad 70 000 wy pad ków uczniów, z te go po nad 300 to wy pad ki cięż kie, a oko -
ło 50 – śmier tel ne. Naj wię cej (ok. 80%) zda rza się w szko łach pod sta wo wych i gim na zjach.
Jed nak nie ty ko dzie ci ule ga ją wy pad kom. Rocz nie ofia ra mi po nad 4 000 wy pad ków
przy pra cy są na uczy cie le i in ne oso by pra cu ją ce w oświa cie. Alar mu ją ce są wy ni ki po rów -
na nia licz by wy pad ków śmier tel nych i cięż kich w szko łach z in ny mi wy pad ko gen ny mi
bran ża mi, takimi jak bu dow nic two czy prze twór stwo prze my sło we. Oka zu je się, że
pod wzglę dem licz by wy pad ków śmier tel nych szko ły zaj mu ją dru gie miej sce, tuż po bu -
dow nic twie i przed gór nic twem, na to miast pod wzglę dem licz by wy pad ków cięż kich znaj -
du ją się na pierw szym nie chlub nym miej scu. 
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Realizacja programu edukacyjnego 
„Kultura bezpieczeństwa” w latach 2006 - 2012

Pań stwo wa In spek cja Pra cy we współ pra cy z Cen tral nym In sty tu tem Ochro ny Pra -
cy – Pań stwo wym In sty tu tem Ba daw czym re ali zu je od 2006 ro ku pro gram edu ka cyj ny
pn.  „Kul tu ra bez pie czeń stwa” ad re so wa ny przede wszyst kim do uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych. Je go ce lem jest pro mo wa nie idei bez piecz nej pra cy ja ko stan dar du
w przy szłym ży ciu za wo do wym, kształ to wa nie świa do mo ści za gro żeń wy stę pu ją cych
w śro do wi sku pra cy i pod no sze nie po zio mu wie dzy w za kre sie roz wią zań praw nych,
do ty czą cych za pew nie nia ochro ny praw nej i bez piecz nych wa run ków pra cy.

W la tach 2006-2012 w za ję ciach po świę co nych pro ble ma ty ce ochro ny pra cy, or ga -
ni zo wa nych w ra mach pro gra mu, wzię ło udział po nad 230 tys. uczniów.

Przy przy go to wy wa niu lek cji na uczy cie le mo gą sko rzy stać z po mo cy i eks perc kie go
wspar cia in spek to rów pra cy oraz pra cow ni ków me ry to rycz nych in spek cji.

Na szko le nia or ga ni zo wa ne w okrę go wych in spek to ra tach pra cy chcie li by śmy za -
pro sić na uczy cie li, któ rzy zgod nie z ideą pro gra mu, pro wa dzić bę dą w swo ich szko łach
za ję cia z mło dzie żą do ty czą ce te ma ty ki bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Na szko le niach
prze ka że my na uczy cie lom ma te ria ły po moc ni cze do re ali za cji pro gra mu. Szko ła uczest -
ni czą ca w ak cji oraz na uczy cie le, któ rzy prze pro wa dzą z mło dzie żą lek cje, otrzy ma ją
od Pań stwo wej In spek cji Pra cy świa dec twa udzia łu w te go rocz nej edy cji pro gra mu.
Wię cej in for ma cji na: www.pip.gov.pl 
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2. Obo wiąz ki dy rek to ra szko ły 
w za kre sie bhp 

Dy rek tor szko ły, zgod nie z art. 39 ust. 1 i art. 39 ust. 3 usta wy z dnia 26 stycz nia 1982 r.
Kar ta Na uczy cie la – tekst zno we li zo wa ny (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmia na -
mi) spra wu je opie kę nad ucznia mi oraz stwa rza wa run ki har mo nij ne go roz wo ju psy cho -
fi zycz ne go po przez ak tyw ne dzia ła nia proz dro wot ne, a tak że jest kie row ni kiem za kła du
pra cy (pra co daw cą w ro zu mie niu art. 207 Ko dek su pra cy) dla za trud nio nych w szko le
lub pla ców ce na uczy cie li i pra cow ni ków niebę dą cych na uczy cie la mi. Obo wiąz ki dy rek -
to ra szko ły roz wi nię te są w roz po rzą dze niu Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
31 grud nia 2002 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny w pu blicz nych i nie pu blicz -
nych szko łach i pla ców kach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmia na mi). 

Zgod nie z roz po rzą dze niem dy rek tor szko ły or ga ni zu je i spra wu je ogól ny nad zór
nad bez piecz ny mi i hi gie nicz ny mi wa run ka mi na uki i pra cy, a w szcze gól no ści:

● za pew nia uczniom oraz pra cow ni kom bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy i na -
uki w cza sie ich po by tu w szko le oraz pod czas za jęć obo wiąz ko wych i nad obo wiąz ko -
wych or ga ni zo wa nych przez szko łę po za jej te re nem;

● or ga ni zu je dla pra cow ni ków szko ły róż ne for my szko le nia w za kre sie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, za po zna je ich na bie żą co z no wy mi prze pi sa mi, in struk cja mi i wy -
tycz ny mi w tym za kre sie oraz spra wu je nad zór nad prze strze ga niem tych prze pi sów
przez oso by pro wa dzą ce za ję cia z ucznia mi.

W związ ku z tym, że szko ła dla osób w niej za trud nio nych jest miej scem pra cy, to
pod wzglę dem bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy mu si rów nież speł niać wy ma ga nia prze -
pi sów za war tych w Ko dek sie pra cy oraz ak tów praw nych wy da nych na pod sta wie tej
usta wy, a w szcze gól no ści roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia
26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Uwzględ nia jąc po sta no wie nia art. 207 § 1 Kp oraz prze pi sy roz po rzą dze nia MENiS
z dnia 31 grud nia 2002 r., pod sta wo wym obo wiąz kiem dy rek to ra szko ły jest: 

● znać, w za kre sie nie zbęd nym do wy ko ny wa nia cią żą cych na nim obo wiąz ków,
prze pi sy o ochro nie pra cy, w tym prze pi sy i za sa dy bhp;

● chro nić zdro wie i ży cie pra cow ni ków przez za pew nie nie bez piecz nych i hi gie nicz -
nych wa run ków pra cy przy od po wied nim wy ko rzy sta niu osią gnięć na uki i tech ni ki, jak
rów nież za pew nić uczniom bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki po by tu w szko le, a tak że
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bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki uczest nic twa w za ję ciach or ga ni zo wa nych przez szko -
łę lub pla ców kę po za obiek ta mi na le żą cy mi do tych jed no stek;

● re ago wać na po trze by w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz do sto so wy wać środ ki po dej mo wa ne w ce lu do sko na le nia ist nie ją ce go po zio mu
ochro ny zdro wia i ży cia pra cow ni ków, bio rąc pod uwa gę zmie nia ją ce się wa run ki wy ko -
ny wa nia prac.

2.1. Obo wiąz ki dy rek to ra w za kre sie za pew nie nia tech nicz ne go bez pie czeń stwa
pra cow ni kom i uczniom 

Obo wiąz ki dy rek to ra, do ty czą ce za pew nie nia tech nicz ne go bez pie czeń stwa w obiek -
tach szko ły, wy ni ka ją z prze pi sów roz po rzą dze nia MENiS z dnia 31 grud nia 2002 r., prze -
pi sów tech nicz no -bu dow la nych, wy da nych na pod sta wie usta wy Pra wo bu dow la ne oraz
prze pi sów pra wa pra cy (Ko deks pra cy, prze pi sy ogól ne bhp). 

Zgod nie z roz po rzą dze niem MENiS: 
● te ren szko ły po wi nien być ogro dzo ny i wła ści wie oświe tlo ny;
● na wierzch nia dróg, przejść, bo isk po win na być rów na; 
● otwo ry ka na li za cyj ne, stu dzien ki i in ne za głę bie nia na te re nie szko ły na le ży

za kryć od po wied ni mi po kry wa mi lub trwa le za bez pie czyć w in ny spo sób;
● szla ki ko mu ni ka cyj ne wy cho dzą ce po za te ren szko ły na le ży za bez pie czyć w spo -

sób unie moż li wia ją cy bez po śred nie wyj ście na jezd nię;
● w ra zie opa dów śnie gu przej ścia na te re nie szko ły i pla ców ki oczysz cza się ze

śnie gu i lo du oraz po sy pu je pia skiem;
● scho dy w szko le po win ny być rów ne i nie śli skie. Po rę cze na le ży wy po sa żyć w za -

bez pie cze nia przed ewen tu al nym zsu wa niem się po nich uczniów. W sy tu acji gdy otwar -
ta prze strzeń po mię dzy scho da mi stwa rza za gro że nie upad kiem z wy so ko ści, na le ży
za bez pie czyć ją siat ką lub w in ny sku tecz ny spo sób;

● grzej ni ki że bro wa ne za in sta lo wa ne w miej scach stwa rza ją cych za gro że nie ura zem
(w sa lach gim na stycz nych, na ko ry ta rzach, w przej ściach, itp.) po win ny być osło nię te;

● sprzęt prze ciw po ża ro wy na le ży utrzy my wać w sta łej spraw no ści i pod da wać wy -
ma ga nym przez pro du cen ta prze glą dom i kon ser wa cji. W wi docz nym miej scu po win ny
być wy wie szo ne: „In struk cja po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru” oraz „Plan ewa ku acyj -
ny”. Dro gi, wyj ścia ewa ku acyj ne i kie run ki wyjść ewa ku acyj nych po win ny być ozna ko wa -
ne w spo sób wi docz ny i trwa ły;

● urzą dze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne po win ny być utrzy my wa ne w czy sto ści i w sta -
nie peł nej spraw no ści tech nicz nej. Na le ży za pew nić bie żą cą cie płą i zim ną wo dę oraz
środ ki hi gie ny oso bi stej;

● wszel kie pra ce re mon to we, na praw cze i in sta la cyj ne w po miesz cze niach szko -
ły na le ży prze pro wa dzać pod nie obec ność w nich osób, któ rym szko ła za pew nia opie kę;
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● co naj mniej raz w ro ku na le ży do ko ny wać kon tro li za pew nia nia bez piecz nych
i hi gie nicz nych wa run ków ko rzy sta nia z obiek tów, w tym bez piecz nych i hi gie nicz nych
wa run ków na uki oraz okre ślać spo so by ich po pra wy, a tak że kon tro lo wać or ga ni za cję i wa -
run ki pra cy uczniów. Z usta leń kon tro li na le ży spo rzą dzić pro to kół, któ ry pod pi su ją
oso by bio rą ce w niej udział. Ko pię pro to ko łu na le ży prze ka zać or ga no wi pro wa dzą -
ce mu.

Obo wią zek prze pro wa dza nia okre so wej kon tro li w obiek tach bu dow la nych szko ły
wy ni ka tak że z usta wy Pra wo bu dow la ne, któ ry w art. 62 ust. 1 sta no wi, że obiek ty bu -
dow la ne po win ny być w cza sie ich użyt ko wa nia pod da wa ne przez wła ści cie la lub za -
rząd cę:

1) okre so wej kon tro li, co naj mniej raz w ro ku, po le ga ją cej na spraw dze niu sta nu
tech nicz ne go:

a) ele men tów bu dyn ku, bu dow li i in sta la cji na ra żo nych na szko dli we wpły wy at mos -
fe rycz ne i nisz czą ce dzia ła nia czyn ni ków wy stę pu ją cych pod czas użyt ko wa nia obiek tu;

b) in sta la cji i urzą dzeń słu żą cych ochro nie śro do wi ska;
c) in sta la cji ga zo wych oraz prze wo dów ko mi no wych (dy mo wych, spa li no wych

i wen ty la cyj nych);
2) okre so wej kon tro li, co naj mniej raz na 5 lat, po le ga ją cej na spraw dze niu sta nu

tech nicz ne go i przy dat no ści do użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go, je go es te ty ki i oto -
cze nia. Kon tro lą tą po win na być ob ję ta rów nież in sta la cja elek trycz na i pio ru no chron -
na w za kre sie sta nu spraw no ści po łą czeń, osprzę tu, za bez pie czeń i środ ków ochro ny
od po ra żeń, opor no ści izo la cji prze wo dów oraz uzie mień in sta la cji i apa ra tów.

Zgod nie z usta wą Pra wo bu dow la ne wła ści ciel lub za rząd ca jest obo wią za ny pro wa -
dzić dla każ de go bu dyn ku książ kę obiek tu bu dow la ne go. Jest to do ku ment prze zna -
czo ny do za pi sy wa nia prze pro wa dza nych ba dań i kon tro li sta nu tech nicz ne go, re mon tów
i prze bu do wy – w okre sie użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go.

2.2. Obo wiąz ki dy rek to ra szko ły w za kre sie za pew nie nia bez piecz nej or ga ni za cji
sta no wisk pra cy pra cow ni kom i uczniom 

Zgod nie z roz po rzą dze niem MENiS dy rek tor szko ły jest zo bo wią za ny or ga ni zo wać
pra cę pra cow ni kom, a na ukę uczniom w spo sób za pew nia ją cy bez pie czeń stwo. Po nad -
to wi nien sto so wać środ ki zmniej sza ją ce uciąż li wo ści pra cy, za po bie ga ją ce cho ro bom
za wo do wym i in nym cho ro bom, któ re wią żą się z wy ko ny wa ną pra cą. 

W tym ce lu: 
● sta no wi ska pra cy pra cow ni ków po win ny uwzględ niać wy mo gi bhp i er go no mii; 
● me ble i sprzęt dla uczniów po win ny po sia dać wy ma ga ne ate sty lub cer ty fi ka ty

zgod no ści z Pol ską Nor mą;
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● sta no wi ska pra cy uczniów po win ny być do sto so wa ne do wa run ków an tro po -
me trycz nych uczniów. Je śli ko rzy sta ją z nich ucznio wie nie peł no spraw ni, na le ży je do -
sto so wać do ro dza ju i stop nia nie peł no spraw no ści;

● w po miesz cze niach szko ły na le ży za pew nić wła ści we: oświe tle nie, wen ty la -
cję i ogrze wa nie; 

● miej sca pra cy oraz po miesz cze nia, do któ rych jest wzbro nio ny wstęp oso -
bom nie upraw nio nym, na le ży za bez pie czyć przed swo bod nym do stę pem;

● w po miesz cze niach, w któ rych od by wa ją się za ję cia, na le ży za pew nić tem pe ra tu -
rę co naj mniej 18°C. Je śli nie jest to moż li we, na le ży za wie sić za ję cia na czas ozna czo ny
i po wia do mić o tym fak cie or gan pro wa dzą cy szko łę lub pla ców kę;

● kuch nie i ja dal nie na te re nie szko ły na le ży utrzy my wać w czy sto ści, a ich wy po -
sa że nie we wła ści wym sta nie tech nicz nym, gwa ran tu ją cym bez piecz ne uży wa nie. Spo -
ży wa nie go rą cych po sił ków po win no od by wać się wy łącz nie w ja dal niach lub w in nych
po miesz cze niach wy dzie lo nych w tym ce lu;

● pra cow ni ków i uczniów na le ży in for mo wać o za gro że niach dla zdro wia wy -
stę pu ją cych w szko le, na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy i spo so bach ochro ny
przed nimi, a tak że o dzia ła niach ochron nych i za po bie gaw czych pod ję tych w ce lu wy -
eli mi no wa nia lub ogra ni cze nia tych za gro żeń; 

● uczniów pra cu ją cych w warsz ta tach, la bo ra to riach i pra cow niach szkol nych
na le ży za opa trzyć w nie zbęd ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu -
wie ro bo cze chro nią ce przed dzia ła niem nie bez piecz nych lub szko dli wych dla zdro wia
czyn ni ków, a tak że ze wzglę du na wy ma ga nia sa ni tar no -hi gie nicz ne; 

● w warsz ta tach, la bo ra to riach i pra cow niach, a tak że w po miesz cze niach pra cy,
z któ rych ko rzy sta ją na uczy cie le i po zo sta li pra cow ni cy ad mi ni stra cji ob słu gi tech nicz -
nej szko ły, po win ny znaj do wać się re gu la mi ny do ty czą ce za sad użyt ko wa nia po miesz -
cze nia ze szcze gól nym uwzględ nie niem prze pi sów i za sad bhp; 

● sub stan cje che micz ne i ich mie sza ni ny, skla sy fi ko wa ne ja ko nie bez piecz ne i szko -
dli we, na le ży prze cho wy wać w przy sto so wa nych do te go ce lu po miesz cze niach i w od -
po wied nich po jem ni kach opa trzo nych opi sa mi, za wie ra ją cy mi na zwę sub stan cji lub
mie sza ni ny oraz in for mu ją cy mi o jej szko dli wo ści dla zdro wia. Oso bom pro wa dzą cym
za ję cia z uży ciem nie bez piecz nych sub stan cji i ich mie sza nin oraz uczniom, je że li sub -
stan cje te są uży wa ne w cza sie za jęć, trze ba udo stęp nić kar ty cha rak te ry sty ki. Na le ży
rów nież opra co wać od po wied nie pro ce du ry po stę po wa nia na wy pa dek awa rii lub wy -
pad ku spo wo do wa ne go czyn ni kiem che micz nym. Po nad to na le ży do ko nać udo ku men -
to wa nej oce ny ry zy ka za wo do we go, do ty czą cej da ne go czyn ni ka che micz ne go;

● po miesz cze nia i miej sca, do któ rych wzbro nio ny jest wstęp uczniom i oso -
bom nie upraw nio nym, na le ży od po wied nio ozna ko wać i za bez pie czyć przed swo bod -
nym do stę pem;

● ma szy ny i in ne użyt ko wa ne w szko le urzą dze nia tech nicz ne na le ży utrzy my -
wać w peł nej spraw no ści. Mu szą one być bez piecz ne w cza sie pra cy i na uki. Przed do -
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pusz cze niem uczniów do za jęć przy ma szy nach i in nych urzą dze niach tech nicz nych
w warsz ta tach, la bo ra to riach i pra cow niach, na le ży za po znać ich z za sa da mi bez piecz -
nej pra cy przy wy ko ny wa niu czyn no ści na sta no wi sku ro bo czym. Po nad to w po bli żu
urzą dzeń w wi docz nym miej scu po win ny być umiesz czo ne in struk cje bez piecz nej ob -
słu gi. Urzą dze nia tech nicz ne za gra ża ją ce bez pie czeń stwu (nie spraw ne, uszko dzo ne lub
po zo sta ją ce w na pra wie) po win ny być ozna czo ne w spo sób wy raź ny i za bez pie czo ne
przed uru cho mie niem. Naj le piej jed nak, aby zo sta ły one usu nię te z po miesz cze nia;

● udział uczniów w pra cach na rzecz szko ły i śro do wi ska mo że od być się po za -
opa trze niu ich w urzą dze nia od po wied nie do wy ko ny wa nych prac, sprzęt i środ ki ochro ny
in dy wi du al nej oraz po za pew nie niu wła ści we go nad zo ru i bez piecz nych wa run ków pra cy; 

● sprzęt prze ciw po ża ro wy w obiek tach szko ły na le ży utrzy my wać w sta łej spraw -
no ści i pod da wać wy ma ga nym przez pro du cen ta prze glą dom i kon ser wa cji. W wi docz -
nym miej scu w szko le po win ny znaj do wać się: „In struk cja po stę po wa nia na wy pa dek
po ża ru” oraz „Plan ewa ku acyj ny”. Dro gi, wyj ścia ewa ku acyj ne i kie run ki wyjść ewa ku acyj -
nych po win ny być ozna ko wa ne w spo sób wi docz ny i trwa ły;

● urzą dze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne po win ny być utrzy my wa ne w czy sto ści i peł -
nej spraw no ści tech nicz nej. W po miesz cze niach na le ży za pew nić cie płą i zim ną, bie żą cą
wo dę oraz środ ki hi gie ny oso bi stej;

● po miesz cze nia szko ły i pla ców ki, w szcze gól no ści po kój na uczy ciel ski, la bo -
ra to ria, pra cow nie, warsz ta ty szkol ne, po kój na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go,
kie row ni ka in ter na tu (bur sy) oraz kuch nię na le ży wy po sa żyć w ap tecz ki za opa trzo -
ne w środ ki nie zbęd ne do udzie la nia pierw szej po mo cy i in struk cję o za sa dach
udzie la nia tej po mo cy; 

Każ da no wa ma szy na, w któ rą pra co daw ca wy po sa ża sta no wi sko pra cy, po -
win na speł niać wy ma ga nia do ty czą ce oce ny zgod no ści, tj. mu si:

➤ po sia dać de kla ra cję zgod no ści wy sta wio ną przez pro du cen ta lub je go
upo waż nio ne go przed sta wi cie la; 

➤ speł niać wy ma ga nia za sad ni cze w za kre sie kon struk cji oraz do ku men -
ta cji tech nicz nej;

➤ być ozna czo na zna kiem CE (je że li jest on wy ma ga ny).
Ma szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne na by te przed 1 stycz nia 2003 r. nie speł -
nia ją ce wy ma gań do ty czą cych oce ny zgod no ści, pra co daw ca obo wią za ny był
w ter mi nie do 1 stycz nia 2006 r. do sto so wać do wy ma gań mi ni mal nych bhp okre -
ślo nych w roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r.
w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bhp w za kre sie użyt ko wa nia
ma szyn pod czas pra cy.
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● na le ży prze szko lić na uczy cie li w za kre sie udzie la nia pierw szej po mo cy, w szcze -
gól no ści pro wa dzą cych za ję cia w warsz ta tach, la bo ra to riach, a tak że za ję cia wy cho wa -
nia fi zycz ne go.

Dy rek tor szko ły obo wią za ny jest:
■ nad zo ro wać prze strze ga nie prze pi sów oraz za sad bhp na za ję ciach lek cyj nych i po -

zasz kol nych przez na uczy cie li oraz przez in nych pra cow ni ków szko ły w cza sie ich pra cy.
Po nad to wy da wać po le ce nia usu nię cia uchy bień w tym za kre sie oraz kon tro lo wać ich
wy ko na nie;

■ nie zwłocz nie prze rwać za ję cia, je że li stan za gro że nia po wsta nie lub ujaw ni się
w cza sie za jęć i wy pro wa dzić z za gro żo nych miejsc oso by po wie rzo ne opie ce szko ły lub
pla ców ki;

■ ana li zo wać wy pad ki uczniów i pra cow ni ków szkół oraz sto so wać dzia ła nia pro fi -
lak tycz ne za po bie ga ją ce po dob nym wy pad kom. 

W związ ku z tym, że dy rek tor szko ły jest pra co daw cą dla za trud nio nych w niej
pra cow ni ków, je go obo wiąz kiem, zgod nie z Ko dek sem pra cy, jest tak że: 

■ pod da wać pra cow ni ków wy ma ga nym ba da niom le kar skim pro fi lak tycz nym
(wstęp nym, okre so wym, kon tro l nym); 

■ pod da wać pra cow ni ków wy ma ga nym szko le niom w dzie dzi nie bhp (wstęp -
nym i okre so wym);

■ do ko nać udo ku men to wa nej oce ny ry zy ka za wo do we go dla wszyst kich prac
wy ko ny wa nych w za kła dzie i po in for mo wać pra cow ni ków o jej wy ni kach oraz pod ję -
tych środ kach pro fi lak tycz nych zmniej sza ją cych ry zy ko; 

■ nie od płat nie do star czać pra cow ni kom środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz
odzież i obu wie ro bo cze. Środ ki ochro ny in dy wi du al nej mu szą speł niać wy ma ga nia
do ty czą ce oce ny zgod no ści;

■ prze ciw dzia łać mob bin go wi, zgod nie z wy mo giem art. 94 § Kp; 
■ prze strze gać prze pi sów bhp do ty czą cych ochro ny pra cy mło do cia nych; 
■ prze strze gać prze pi sów bhp do ty czą cych ochro ny pra cy ko biet;
■ za pew niać wy ko na nie za le ceń spo łecz ne go in spek to ra pra cy;
■ utwo rzyć służ bę bhp (je śli w szko le za trud nio nych jest wię cej niż 100 pra cow ni -

ków); 
■ utwo rzyć ko mi sję bhp (je śli za trud nio nych jest wię cej niż 250 pra cow ni ków);
■ je że li na te re nie pla ców ki pra ce wy ko nu ją oso by za trud nio ne przez róż nych pra -

co daw ców (np. pro wa dzą cy ro bo ty bu dow la ne lub re mon to we), wów czas dy rek tor szko -
ły po wi nien do pil no wać, aby pra co daw cy ci obo wiąz ko wo wy zna czy li ko or dy na to ra
nad zo ru ją ce go. Ma on być od po wie dzial ny za bez pie czeń stwo pra cy wszyst kich pra -
cow ni ków za trud nio nych w tym sa mym miej scu oraz za to, aby współ pra co wa li ze so bą. 
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3. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
w szkołach

Z kon tro li prze pro wa dzo nych przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy w wy bra nych pla -
ców kach oświa to wych (głów nie w szko łach pod sta wo wych, gim na zjach i szko łach po -
nad gim na zjal nych) wy ni ka, że stan bez pie czeń stwa w szko łach jest nie za do wa la ją cy,
a prze strze ga nie prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy po zo sta wia wie le
do ży cze nia. Do ty czy to zwłasz cza re ali za cji przez pra co daw ców obo wiąz ków zwią za -
nych z przy go to wa niem pra cow ni ków do pra cy. W wie lu przy pad kach pra cow ni cy do -
pusz cza ni są do pra cy bez wy ma ga ne go szko le nia wstęp ne go i okre so we go w za kre sie
bhp, a tak że pro fi lak tycz nych ba dań le kar skich. Zda rza się, że pra cow ni cy ob słu gi tech -
nicz nej w szko le nie po sia da ją upraw nień kwa li fi ka cyj nych do wy ko ny wa nej pra cy (głów -
nie elek tro ener ge tycz nych wy ma ga nych do kon ser wa cji, re mon tów urzą dzeń, in sta la cji
i sie ci elek trycz nych do 1 kV oraz ga zo wych urzą dzeń grzew czych, a tak że do ob słu gi ko -
tłow ni na pa li wo sta łe o mo cy pow. 50 kW). Zna mien ne jest tak że nie in for mo wa nie pra -
cow ni ków pla có wek oświa to wych o ry zy ku za wo do wym zwią za nym z wy ko ny wa ną
pra cą. Od no śnie wa run ków bez pie czeń stwa w obiek tach szkol nych, czę sto stwier dza się
zły stan tech nicz ny po wierzch ni pod łóg na ko ry ta rzach, zły stan tech nicz ny scho dów
(nie rów no ści i ubyt ki), a tak że nie za bez pie cze nie po rę czy scho dów przed moż li wo ścią
ewen tu al ne go zsu wa nia się po nich uczniów, brak za bez pie cze nia otwar tej prze strze ni
przy scho dach, po mi mo że ich brak na ra ża uczniów na nie bez pie czeń stwo upad ku z wy -
so ko ści a obo wią zek wy ko na nia za bez pie czeń wy ni ka z roz po rzą dze nia MENiS. 

Wie le nie pra wi dło wo ści do ty czy rów nież za ple cza hi gie nicz no -sa ni tar ne go. Ozna cza
to, że bra ku je od po wied nich po miesz czeń al bo są one w nie wła ści wym sta nie tech nicz -
nym oraz nie są wy po sa żo ne w wy ma ga ne urzą dze nia. Bra ku je w nich od po wied niej
wen ty la cji. By wa, że szat nie w szko le zlo ka li zo wa ne są w po miesz cze niach o ni skim stan -
dar dzie tech nicz no -sa ni tar nym, tj. w piw ni cach po zba wio nych okien i wen ty la cji. Nie -
kie dy sta no wią za ple cze ro bo cze ob słu gi szko ły lub peł nią ro lę ja dal ni. W nie któ rych
szko łach nie prze pro wa dza się w wy ma ga nych ter mi nach okre so wych kon tro li, po le ga -
ją cych na spraw dze niu sta nu tech nicz ne go: ele men tów bu dyn ków, bu dow li i in sta la cji
na ra żo nych na szko dli we wpły wy at mos fe rycz ne i nisz czą ce dzia ła nia czyn ni ków wy stę -
pu ją cych pod czas użyt ko wa nia obiek tu, a w szcze gól no ści in sta la cji ga zo wej, prze wo -
dów ko mi no wych wen ty la cyj nych, in sta la cji elek trycz nej i pio ru no chron nej. Na le ży
pod kre ślić, że część szkół mie ści się w bu dyn kach ma ją cych po kil ka dzie siąt i wię cej lat,
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nie rzad ko za byt ko wych. Ich stan tech nicz ny nie od po wia da obec nie obo wią zu ją cym wy -
mo gom bez pie czeń stwa z uwa gi m.in. na zu ży te wy po sa że nie, złe oświe tle nie, cia sne
przej ścia, nie rów ne po wierzch nie pod łóg. W wie lu pla ców kach od lat nie prze pro wa dza
się mo der ni za cji ani re mon tów. 

Za strze że nia in spek to rów pra cy bu dzi tak że stan tech nicz ny ma szyn i urzą dzeń, znaj -
du ją cych się za rów no w warsz ta tach szkol nych, wy ko rzy sty wa nych przez uczniów w ce -
lu prak tycz nej na uki za wo du, jak i eks plo ato wa nych przez pra cow ni ków ob słu gi
tech nicz nej szkół, w ce lu za pew nie nia nor mal ne go funk cjo no wa nia pla có wek. Nie pra -
wi dło wo ści zwią za ne są głów nie z nie do sto so wa niem star szych ma szyn do mi ni mal nych
wy ma gań bhp okre ślo nych w prze pi sach. Zda rza się, że ma szy ny w szko łach nie rzad ko
liczą po kil ka dzie siąt lat i nie ma ją wy ma ga nych ak tu al nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
urzą dzeń ste row ni czych lub urzą dzeń ochron nych (np. osłon) bądź sto so wa ne urzą dze -
nia ochron ne nie za bez pie cza ją sku tecz nie przed do stę pem do stref nie bez piecz nych,
sta no wiąc po waż ne za gro że nie dla zdro wia lub ży cia osób ob słu gu ją cych. Za strze że nia
in spek to rów pra cy do ty czą rów nież sta nu tech nicz ne go szkol ne go sprzę tu i urzą dzeń
spor to wych. Naj po waż niej sze ujaw nio ne uchy bie nia to brak trwa łe go za mon to wa nia
do pod ło ża bra mek do gry, gro żą cy ich prze wró ce niem. Czę sto eks plo ato wa ne w szko -
łach urzą dze nia i sprzęt spor to wy nie ma ją cer ty fi ka tów wy ma ga nych roz po rzą dze niem
MENiS. Ko lej ny pro blem to nie za pew nie nie w szko łach wy ma ga nej ochro ny przed za -
gro że nia mi zwią za ny mi ze sto so wa niem w pra cow niach che micz nych sub stan cji che -
micz nych i ich mie sza nin, skla sy fi ko wa nych ja ko nie bez piecz ne. Wbrew obo wią zu ją cym
prze pi som czę sto bra ku je ich spi su, jak rów nież kart cha rak te ry sty ki, któ re po win ny być
udo stęp nio ne oso bom pro wa dzą cym za ję cia z uży ciem nie bez piecz nych sub stan cji che -
micz nych i ich mie sza nin, a tak że uczniom, je śli sub stan cje te sto so wa ne są w cza sie za -
jęć. Zda rza ją się rów nież przy pad ki prze cho wy wa nia sub stan cji che micz nych i ich
mie sza nin w po jem ni kach za stęp czych, po zba wio nych ory gi nal nej ety kie ty, wska zu ją -
cej na zwę pre pa ra tu i dzia ła nia na or ga nizm ludz ki. 

We dług kon tro lo wa nych pra co daw ców przy czy ną stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści
jest głów nie brak środ ków fi nan so wych na mo der ni za cje i za ku py sprzę tu oraz wy po sa -
że nia, umoż li wia ją cych speł nie nie wszyst kich wy mo gów obo wią zu ją cych prze pi sów. Na -
to miast we dług in spek to rów pra cy, pro wa dzą cych kon tro le, przy czy ny stwier dzo nych
uchy bień to tak że:

❖ nie wła ści wa re ali za cja za dań służb bhp;
❖ nie do sta tecz na zna jo mość obo wią zu ją cych prze pi sów bhp, za rów no przez oso by

za rzą dza ją ce szko ła mi, jak i przez pra cow ni ków służ by bhp;
❖ brak wie dzy na te mat ak tu al ne go sta nu i po trzeb szkół w za kre sie bhp, m.in. z po -

wo du nie prze pro wa dza nia rze tel nych prze glą dów sta nu tech nicz ne go bu dyn ków i po -
miesz czeń szkol nych oraz wa run ków ko rzy sta nia z obiek tów szkol nych, a tak że
nie mo ni to ro wa nia w szko łach sta nu prze strze ga nia prze pi sów i za sad bhp; 
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❖ od su wa nie pro ble ma ty ki bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na mar gi nes dzia łal no ści
szko ły. W wie lu przy pad kach im pul sem do zmia ny po staw pra co daw ców, a tak że or ga nów
pro wa dzą cych szko ły, jest do pie ro kon tro la Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 

3.1. Wy pad ki pra cow ni ków szkół – wy ni ki kon tro li PIP

Z kon tro li prze pro wa dzo nych przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy wy ni ka, że na uczy -
cie le oraz in ni pra cow ni cy szkół ule ga ją wy pad kom naj czę ściej w wy ni ku:

● po śli zgnię cia się i upad ku,
● po tknię cia się pod czas pro wa dze nia za jęć wy cho wa nia fi zycz ne go, 
● ude rze nia pił ką do gry,
● po pa rze nia go rą cą cie czą, 
● nie za mie rzo ne go po trą ce nia/ude rze nia przez bie gną ce go ucznia.

Miej sca zda rzeń wy pad ko wych to głów nie:
● ko ry ta rze, scho dy,
● bo iska szkol ne, 
● po miesz cze nia kuch ni.
Przy czy na mi wy pad ków usta lo ny mi przez pra co daw ców są naj czę ściej: nie uwa ga,

za sko cze nie nie spo dzie wa nym zda rze niem, nie za cho wa nie na le ży tej ostroż no ści, rza -
dziej nie prze strze ga nie za sad bhp. Z uwa gi na usta lo ne przy czy ny wy pad ków, wnio ski
ze spo łów po wy pad ko wych to głów nie po ucze nia po szko do wa ne go o ko niecz no ści za -
cho wa nia więk szej ostroż no ści przy wy ko ny wa niu czyn no ści, pod czas któ rych do szło
do wy pad ku oraz po in for mo wa nia pra cow ni ków szko ły o oko licz no ściach i przy czy nach
przed mio to we go zda rze nia. 

3.2. Wypadki uczniów w statystykach MEN 

Sta ty sty ki MEN pu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej Cen trum In for ma tycz ne go Edu -
ka cji po za koń cze niu każ de go ro ku szkol ne go wska zu ją, że do nie bez piecz nych zda rzeń
wy pad ko wych w szko łach do cho dzi naj czę ściej:

● w sa lach gim na stycz nych w cza sie lek cji wy cho wa nia fi zycz ne go – ok. 50% wy -
pad ków, 

● na ko ry ta rzach i scho dach, bo iskach szkol nych, pla cach gier i za baw – ok. 30%,
● na uli cach i dro gach – ok. 20%. 

Wie le wy pad ków zda rza się pod czas przerw mię dzy lek cyj nych. Naj mniej zaś
w kla sach oraz warsz ta tach i la bo ra to riach. 
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Zda rze nia, w wy ni ku któ rych do cho dzi do ura zu, to naj czę ściej upa dek na twar dą na -
wierzch nię, nie za mie rzo ne zde rze nie się uczniów ćwi czą cych na lek cjach wy cho wa nia
fi zycz ne go. 

Naj częst szym ura zem jest: 
● uszko dze nie koń czyn (zwich nię cia, skrę ce nia, zła ma nia, stłu cze nia, ra ny cię te),
● ura zy gło wy (stłu cze nia, ura zy ze wnętrz ne, ura zy we wnętrz ne), 
● uszko dze nia tu ło wia (po tłu cze nia, ura zy ze wnętrz ne, ura zy we wnętrz ne), 
● uszko dze nia oczu.

Ze sta ty styk MEN wy ni ka, że głów ną przy czy ną wy pad ków wśród uczniów są:
● nie uwa ga (ok. 65% wy pad ków),
● in ne przy czy ny (ok. 20% wy pad ków),
● nie za mie rzo ne ude rze nie (ok 15% wy pad ków),
● po bi cie, ude rze nie za mie rzo ne (ok 1,5% wy pad ków).
Po zo sta łe przy czy ny do ty czą nie wiel kiej licz by wy pad ków (po ni żej 1%) i obej mu ją

we dług ko lej no ści: nie zna jo mość lub nie prze strze ga nie prze pi sów i za sad bhp; nie do -
sta tecz ny nad zór nad ucznia mi; zły stan zdro wia ucznia; nie peł ną zdol ność do za jęć; zły
stan tech nicz ny obiek tów, wy po sa że nia, sprzę tów i ma szyn; nie wła ści we za bez pie cze -
nia kla tek scho do wych i ko ry ta rzy, brak lub zły stan środ ków ochro ny in dy wi du al nej.
Z przed sta wio nych da nych wy ni ka, że do mi nu ją cą przy czy ną 80% wy pad ków by ło nie -
wła ści we (nie za mie rzo ne lub za mie rzo ne) za cho wa nie czło wie ka. 
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4. Zagrożenia wypadkowe w szkole  
Z ana li zy ma te ria łów po kon trol nych Pań stwo wej In spek cji Pra cy do ty czą cych szkół

wy ni ka, że wy stę pu ją ce w nich za gro że nia wy pad ko we spo wo do wa ne są róż ny mi czyn -
ni ka mi. Ma na nie wpływ śro do wi sko ma te rial ne oraz or ga ni za cja pra cy i na uki oraz,
w bar dzo du żym stop niu, nie wła ści we za cho wa nie czło wie ka. 

Naj czę ściej wy stę pu ją ce za gro że nia tech nicz ne w szko le to:
➤ śli skie i nie rów ne na wierzch nie pod łóg, scho dów, wy sta ją ce pro gi po mię dzy po -

miesz cze nia mi;
➤ cia sne przej ścia i doj ścia we wnątrz obiek tu szko ły;
➤ ostre kra wę dzie me bli i in nych ele men tów wy po sa że nia tech nicz ne go obiek tów

i po miesz czeń, szkla ne wy sta ją ce ga blo ty;
➤ ob lu zo wa ne gniaz da elek trycz ne;
➤ zły stan ma szyn, brak osłon lub urzą dzeń ochron nych przy ma szy nach i urzą dze -

niach; 
➤ nie spraw ny sprzęt spor to wy (bram ki do gry, dra bin ki);
➤ brak przy bie gach scho dów za bez pie czeń przed upad kiem uczniów z wy so ko ści

(scho dy); 
➤ go rą ce po wierzch nie, pły ny, kon takt z otwar tym ogniem (kuch nie).

Do zda rzeń wy pad ko wych w szko le mo że dojść w wy ni ku: 
➤ ude rze nia o prze szko dę lub na sku tek kon tak tu z ele men ta mi ostry mi i wy sta ją -

cy mi (m.in. kra wę dzie ele men tów kon struk cyj nych obiek tów i po miesz czeń – me ble,
okna, drzwi, ga blo ty szkla ne, okna, grzej ni ki);

➤ kon tak tu z obiek tem w ru chu (np. ko li zja z uczniem, pił ką);
➤ za mie rzo ne go ude rze nia (po bi cia) przez ucznia; 
➤ kon tak tu z ob ra ca ją cy mi się, wi ru ją cy mi, ru cho my mi ele men ta mi ma szyn i urzą -

dzeń uży wa nych w warsz ta tach szkol nych oraz po miesz cze niach ob słu gi tech nicz nej
szko ły;

➤ kon tak tu z uszko dzo ną lub śli ską na wierzch nią dróg ko mu ni ka cyj nych przy prze -
miesz cza niu się osób (scho dy, ko ry ta rze, te ren wo kół szko ły);

➤ po ra że nia prą dem elek trycz nym (nie spraw na in sta la cja elek trycz na, nie za bez pie -
czo ne in sta la cje elek trycz ne);
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➤ kon tak tu z nie bez piecz ny mi sub stan cja mi che micz ny mi w pra cow niach i la bo ra -
to riach;

➤ moż li wo ści po pa rze nia go rą cy mi pły na mi, przed mio ta mi i otwar tym ogniem
(kuch nie, ko tłow nia);

➤ wy bu chu po ża ru, ka ta stro fy, ata ku ter ro ry stycz ne go;
➤ róż nych zda rzeń spo wo do wa nych kon tak tem z czyn ni kiem nie bez piecz nym

w trak cie dro gi do i ze szko ły, pod czas wy cie czek, im prez i in nych form wy po czyn ku or -
ga ni zo wa nych przez szko łę.
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5. Działania techniczne i organizacyjne
zapobiegające wypadkom w szkole

Aby sku tecz nie za po bie gać wy pad kom w szko le, nie zbęd ne jest: 
✔ wła ści we roz po zna nie źró deł za gro żeń wy stę pu ją cych w szko le i bez po śred nim

jej oto cze niu; 
✔ pod ję cie od po wied nich dzia łań tech nicz nych i or ga ni za cyj nych, li kwi du ją cych

lub co naj mniej ogra ni cza ją cych zi den ty fi ko wa ne za gro że nia.
Naj wię cej nie pra wi dło wo ści zwią za nych z in fra struk tu rą tech nicz ną obiek tów szkol -

nych, stwa rza ją cych za gro że nia wy pad ko we, wy stę pu je w sta rych nie mo der ni zo wa nych
od lat bu dyn kach, któ rych stan tech nicz ny nie od po wia da obec nie obo wią zu ją cym wy -
mo gom bez pie czeń stwa. W ta kim przy pad ku pro fi lak ty ka bę dzie opie ra ła się na re mon -
tach i mo der ni za cjach. Je śli jed nak ta kie roz wią za nie nie jest moż li we, bo np. sy tu acja
eko no micz na pla ców ki jest zła, środ ka mi za po bie gaw czy mi bę dą od po wied nie dzia ła nia
or ga ni za cyj ne tj. in struk cje czy pro ce du ry.  

Dla po pra wy bez pie czeń stwa w szko le istot ne zna cze nie ma rów nież:
■ wzmo że nie nad zo ru nad ucznia mi w cza sie i w miej scach, w któ rych naj czę ściej

do cho dzi do wy pad ków tj. pod czas przerw mię dzy lek cyj nych, na ko ry ta rzach i klat kach
scho do wych, pod czas lek cji wy cho wa nia fi zycz ne go w sa lach gim na stycz nych i na bo -
iskach, pod czas warsz ta tów szkol nych itd.;

■ do pusz cza nie do ak tyw no ści fi zycz nej w miej scach otwar tych, za pew nia ją cych od -
po wied nią prze strzeń do in ten syw ne go ru chu;

■ zwra ca nie uwa gi na po ten cjal nie nie bez piecz ne przed mio ty przy no szo ne przez
uczniów do szko ły (np. am puł ki z nie zi den ty fi ko wa ny mi sub stan cja mi, no że, scy zo ry ki itp.);

■ za pew nie nie obec no ści na uczy cie la w miej scach, gdzie na stę pu je kon cen tra cja
dzie ci (wej ście do szko ły przej ścia, ko ry ta rze pod czas przerw) – to po wo du je zwol nie nie
ich ru chli wo ści;

Szcze gól ną uwa gę na le ży tak że zwró cić na czyn ni ki zwią za ne z za cho wa niem
czło wie ka, po nie waż to one naj czę ściej sta no wią bez po śred nią przy czy nę wy -
pad ków. Wy ma ga to jed nak za an ga żo wa nia ze stro ny kie row nic twa szkół, per -
so ne lu pe da go gicz ne go, po zo sta łych pra cow ni ków szko ły, a tak że uczniów.
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■ za in sta lo wa nie dzwon ka lub do mo fo nu przy drzwiach wej ścio wych do bu dyn ku
szko ły;

■ za in sta lo wa nie sys te mu mo ni to rin gu; 
■ wpro wa dze nie za ka zu od da la nia się od bu dyn ku bez opie ki i po wia do mie nia na -

uczy cie la;
■ wpro wa dze nie do pro gra mów na ucza nia te ma ty ki do ty czą cej bez piecz nych za -

cho wań i po staw uczniów;
■ opra co wa nie przez dy rek to ra szko ły dla na uczy cie li i pra cow ni ków pro ce dur po -

stę po wa nia w sy tu acjach trud nych wy cho waw czo oraz w sy tu acjach za gro że nia uczniów
de mo ra li za cją i prze stęp czo ścią. 

W ce lu za pew nie nia w szko le od po wied nie go sta nu bhp i utrzy ma nia go na wła -
ści wym po zio mie, nie zbęd ne jest:

➡ sys te ma tycz ne po sze rza nie przez dy rek to rów szkół i pra cow ni ków wy ko nu ją -
cych w szko łach za da nia służ by bhp a tak że spo łecz nych in spek to rów pra cy i na uczy -
cie li wie dzy na te mat ak tu al nie obo wią zu ją cych prze pi sów bhp, ma ją cych
za sto so wa nie w szko łach i pla ców kach oświa to wych;

➡ po głę bia nie wie dzy przez dy rek to rów szkół, pra cow ni ków wy ko nu ją cych w szko -
łach za da nia służ by bhp, spo łecz nych in spek to rów pra cy, a tak że na uczy cie li w za kre sie
pro fi lak ty ki wy pad ko wej oraz umie jęt no ści roz po zna wa nia za gro żeń; 

➡ sta łe mo ni to ro wa nie przez dy rek cję oraz służ by od po wie dzial ne za we wnątrz -
za kła do wy nad zór nad wa run ka mi pra cy w szko le (służ ba bhp, spo łecz ny in spek tor pra -
cy) sta nu bhp w obiek tach szkol nych i po dej mo wa nie na tych mia sto wych dzia łań
w ce lu li kwi da cji stwier dzo nych za gro żeń; 

➡ dą że nie do cią głej po pra wy sta nu bhp w szko le w za kre sie sta nu tech nicz ne -
go obiek tów, po miesz czeń i ich wy po sa że nia w sprzęt i urzą dze nia tech nicz ne a tak że
roz wią zań or ga ni za cyj nych ma ją cych zna cze nie dla zwięk sze nia bez pie czeń stwa prze -
by wa ją cych w szko le osób;

➡ za an ga żo wa nie do współ pra cy ro dzi ców, straży miej skiej, po li cji. Or ga ni zo -
wa nie po ga da nek i wy kła dów z ich udzia łem. 

5.1. Ro la na uczy cie la w za po bie ga niu wy pad kom uczniów

Zgod nie z art. 6 pkt 1 usta wy Kar ta Na uczy cie la, na uczy ciel obo wią za ny jest m.in.
rze tel nie re ali zo wać za da nia zwią za ne z za pew nie niem bez pie czeń stwa uczniom w cza -
sie za jęć or ga ni zo wa nych przez szko łę. Na uczy ciel od po wia da za bez pie czeń stwo, zdro -
wie i ży cie po wie rzo nych mu wy cho wan ków lub uczniów.

Szko ła, ja ko pla ców ka edu ka cyj na, po win na uczyć bez piecz ne go za cho wa nia i ko ry -
go wać złe na wy ki, któ re stwa rza ją za gro że nie wy pad ko we. Aby by ło to moż li we, kształ -
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cą cy w nich na uczy cie le mu szą do sko na le znać i umieć sto so wać w prak ty ce prze pi sy
i za sa dy bhp. Co wię cej – swo im po stę po wa niem na uczy ciel po wi nien być dla uczniów
wzo rem bez piecz ne go za cho wa nia. Na le ży pa mię tać, że w przy szło ści ucznio wie po dej -
mą pra cę i już ja ko pra cow ni cy zmie rzą się w miej scu za trud nie nia z róż ny mi, cza sa mi
bar dzo nie bez piecz ny mi sy tu acja mi. To, jak so bie po ra dzą, za le ży tak że od wia do mo ści,
na wy ków i przy zwy cza jeń, ja kie wy nio są m.in. ze szko ły. 

Wy pad ki w szko le to naj czę ściej sku tek:
● lek ko myśl no ści mło dzie ży, któ ra w spo sób bez tro ski trak tu je za rów no bez pie czeń -

stwo swo je, jak i ko le gów; bra ku wy obraź ni; 
● nie wie dzy z za kre su bhp; 
● za nie dbań i prze oczeń ze stro ny dy rek cji szko ły.
Na le ży pa mię tać tak że o tym, że: in ter net, te le wi zja, śro do wi sko ro dzin ne, kon takt

z oso ba mi zde mo ra li zo wa ny mi mo gą po wo do wać kło po ty wy cho waw cze. Co raz czę -
ściej do cho dzi w szko łach do za cho wań agre syw nych w re la cjach uczeń -uczeń i uczeń -
-na uczy ciel. Pod ję cie dzia łań pro fi lak tycz nych, któ re li kwi do wa ły by je, wy ma ga
roz po zna nia przy czy ny ta kie go za cho wa nia oraz zin dy wi du ali zo wa ne go po dej ścia
do ucznia. W wie lu przy pad kach niezbędne jest współdziałanie (w róż nym za kre sie) wy -
cho waw ców, na uczy cie li, pe da go ga szkol ne go, psy cho lo ga, dy rek to ra szko ły, ku ra to ra,
pra cow ni ków so cjal nych oraz po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej, a tak że urzęd ni -
ków gmin nych. 

Aby za po bie gać wy pad kom wśród uczniów, na uczy ciel po wi nien:
● zwra cać uwa gę na stan tech nicz ny obiek tów, po miesz czeń, ma szyn, wy po sa -

że nia, sprzę tów. Pa mię tać, że nie bez pie czeń stwo ura zu wzra sta pod czas róż ne go ro -
dza ju prac na praw czych (na rzę dzia, nie za bez pie czo ne ma te ria ły zmie nia ją cy się układ
prze strzen ny, w któ rym wcze śniej ucznio wie po ru sza li się in tu icyj nie);

● ostrze gać uczniów przed za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi w cza sie przerw mię dzy -
lek cyj nych, na ko ry ta rzach, scho dach, bo iskach oraz na wy ciecz kach szkol nych i w in -
nych sy tu acjach, w któ rych znaj du je się uczeń oraz uświa da miać im kon se kwen cje
ewen tu al nych wy pad ków; 

● w sy tu acjach szcze gól nie trud nych do opa no wa nia bez względ nie po pro sić
o po moc dru gie go na uczy cie la lub in ną oso bę do ro słą;

● zwra cać uwa gę na nie wła ści we za cho wa nie ucznia (w szcze gól no ści po pi su ją -
ce go się przed ko le ga mi, lek ce wa żą ce go za sa dy bez piecz ne go za cho wa nia, a przede
wszyst kim agre syw ne go); 

● re ago wać na ła ma nie przez uczniów za sad bez pie czeń stwa. W przy pad kach je śli
za cho wa nie ucznia wy ni ka z ce lo we go dzia ła nia prze ciw ko zdro wiu swo je mu lub in nych,
po in for mo wać o tym fak cie dy rek to ra szko ły. Spraw cy po win ni po nieść kon se kwen cje; 
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● prze pro wa dzać roz mo wy z ucznia mi na lek cjach wy cho waw czych. Wska zy wać
spo so by uni ka nia nie bez pie czeństw, kła dąc szcze gól ny na cisk na uwraż li wie nie wy obraź -
ni zwią za nej z bez pie czeń stwem swo im i in nych. War to tak że zwró cić uwa gę na kon se -
kwen cje uży wa nia ni ko ty ny, al ko ho lu, a tak że środ ków odu rza ją cych, ja ko sub stan cji
po wo du ją cych za tru cie or ga ni zmu; 

● ko rzy stać z or ga ni zo wa nych w kra ju pro gra mów, któ re ma ją na ce lu zwięk sze -
nie bez pie czeń stwa w szko le;

● or ga ni zo wać dla uczniów kon kur sy o te ma ty ce bhp (np. pla stycz ne), wy ma ga -
ją ce od nich za an ga żo wa nia i zgłę bia nia wie dzy w tym za kre sie. Wie dza ta przy da im się
w ży ciu za wo do wym.

Tyl ko sys te ma tycz ne szko le nia w dzie dzi nie bhp da ją na uczy cie lo wi wie dzę,
któ ra umoż li wia mu wła ści we dba nie o bez pie czeń stwo i zdro wie uczniów.

Obo wiąz ki na uczy cie la przed roz po czę ciem lek cji
■ Na uczy ciel za wsze po wi nien wejść do sa li pierw szy, aby spraw dzić, czy wa run ki

w po miesz cze niu nie za gra ża ją bez pie czeń stwu uczniów i je go. Szcze gól ną uwa gę po -
wi nien zwró cić na stan szyb w oknach (czy nie są uszko dzo ne), stan in sta la cji elek trycz -
nej (czy np. nie są po wy ry wa ne kon tak ty), stan tech nicz ny me bli (czy nie są uszko dzo ne
w stop niu stwa rza ją cym za gro że nie).

■ Je śli sa la lek cyj na nie od po wia da wa run kom bez pie czeń stwa, na uczy ciel po wi -
nien zgło sić to dy rek to ro wi szko ły. Do cza su na pra wie nia uste rek na uczy ciel ma pra wo
od mó wić pro wa dze nia za jęć w da nym miej scu.

■ Przed roz po czę ciem lek cji na uczy ciel po wi nien za dbać o wy wie trze nie sa li, tem -
pe ra tu rę i wła ści we oświe tle nie. 

Obo wiąz ki na uczy cie la w trak cie trwa nia lek cji 
■ Roz po czy na jąc lek cje, na uczy ciel, w za leż no ści od ro dza ju za jęć, po wi nien po in -

for mo wać uczniów o środ kach ostroż no ści, któ re na le ży przed się wziąć, aby nie na ra zić
uczniów i sie bie na nie bez pie czeń stwo.

Od 2006 ro ku Pań stwo wa In spek cja Pra cy oraz Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra -
cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy wspól nie re ali zu ją w szko łach po nad gim -
na zjal nych pro gram edu ka cyj ny „Kul tu ra bez pie czeń stwa”. Ce lem pro gra mu
jest edu ka cja mło dzie ży w dzie dzi nie za gro żeń za wo do wych, kształ to wa nie
po żą da nych po staw w za kre sie bez piecz nych za cho wań oraz in for mo wa nie
mło dzie ży o róż no rod nych aspek tach praw nej ochro ny pra cy.
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■ Pod czas za jęć na uczy ciel nie mo że zo sta wić uczniów bez opie ki. Je śli ko niecz nie
mu si wyjść, po wi nien po pro sić uczniów o wyj ście z sa li i po wia do mić o tym dy rek cję lub
po pro sić o pomoc na uczy cie la, któ ry nie opie ku je się mło dzie żą w da nym mo men cie. 

■ W przy pad ku stwier dze nia nie dy spo zy cji ucznia, na le ży we zwać pie lę gniar kę. Je -
śli za ist nie je ta ka po trze ba, na le ży udzie lić mu pierw szej po mo cy. O zda rze niu trze ba
po wia do mić ro dzi ców dziec ka oraz dy rek to ra szko ły. 

Obo wiąz ki na uczy cie la pro wa dzą ce go lek cje wy cho wa nia fi zycz ne go
Obo wiąz kiem na uczy cie la, któ ry pro wa dzi lek cje wy cho wa nia fi zycz ne go, jest: 
■ do sto so wa nie stop nia trud no ści i in ten syw no ści ćwi czeń do spraw no ści fi zycz nej

oraz wy dol no ści ćwi czą cych. Uczest ni ka za jęć uskar ża ją ce go się na do le gli wo ści zdro -
wot ne na le ży zwol nić w da nym dniu z wy ko ny wa nia pla no wa nych ćwi czeń, in for mu jąc
o tym ro dzi ców (praw nych opie ku nów); 

■ pro wa dze nie ćwi czeń z za sto so wa niem me tod i urzą dzeń za pew nia ją cych peł ne
bez pie czeń stwo ćwi czą cych. Pro wa dzą cy za ję cia mu si za po znać uczniów z za sa da mi
bez piecz ne go wy ko ny wa nia ćwi czeń oraz uczest nic twa w grach i za ba wach; 

■ przed przy stą pie niem do strze la nia z bro ni spor to wej przez uczniów – obo wiąz ko -
we za zna jo mie nie ich z za sa da mi ko rzy sta nia ze strzel ni cy i bez piecz ne go ob cho dze nia
się z bro nią; 

■ nie wy da wa nie pod żad nym po zo rem oso bom po zo sta ją cym pod opie ką szko ły
lub pla ców ki sprzę tu, któ re go uży cie mo że stwa rzać za gro że nie dla zdro wia lub ży cia, 
tj. dys ku, ku li, mło ta, oszcze pu, łu ku, szpa dy, spor to wej bro ni strze lec kiej – je że li szko ła
nie ma moż li wo ści za pew nie nia wa run ków bez piecz ne go ko rzy sta nia z te go sprzę tu; 

■ spraw dza nie sta nu tech nicz ne go urzą dzeń i sprzę tu spor to we go przed każ dy mi
za ję cia mi. Bram ki i ko sze do gry oraz in ne urzą dze nia, któ rych prze miesz cza nie się mo że
sta no wić za gro że nie zdro wa ćwi czą cych, mu szą być umo co wa ne na sta łe. 

W sa lach i na bo iskach oraz w miej scach wy zna czo nych do upra wia nia ćwi czeń
fi zycz nych, gier i za baw po win ny być umiesz czo ne ta bli ce in for ma cyj ne okre śla ją -
ce za sa dy bez piecz ne go użyt ko wa nia urzą dzeń i sprzę tu spor to we go. 

Obo wiąz ki na uczy cie la po za koń cze niu lek cji 
Po skoń czo nej lek cji na uczy ciel sam po wi nien otwo rzyć drzwi, by nie do pu ścić

do gwał tow ne go ich otwar cia przez wy bie ga ją cych uczniów, gdyż mo gą one ude rzyć
oso bę prze cho dzą cą ko ry ta rzem.

Obo wiąz ki na uczy cie la w cza sie przerw mię dzy lek cyj nych 
W cza sie prze rwy ucznio wie po zo sta ją pod nad zo rem i opie ką na uczy cie li peł nią cych

dy żur. Je śli wa run ki at mos fe rycz ne są sprzy ja ją ce, ucznio wie po win ni prze by wać na bo -
isku szkol nym (na świe żym po wie trzu). 



22

Obo wiąz ki na uczy cie la w cza sie dy żu ru:
Na uczy cie la peł nią ce go dy żur obo wią zu je:
■ cią gła obec ność w miej scu pod le ga ją cym je go nad zo ro wi;
■ re ago wa nie na wszel kie prze ja wy za cho wań od bie ga ją cych od przy ję tych norm.

W szcze gól no ści re ago wa nie na za cho wa nia nie bez piecz ne, za gra ża ją ce bez pie czeń stwu
uczniów (agre syw ne po sta wy wo bec ko le gów; bie ga nie, sia da nie na po rę czach scho -
dów czy pa ra pe tach okien nych itp.);

■ prze strze ga nie za ka zu otwie ra nia okien na ko ry ta rzach, 
■ dba nie, by ucznio wie nie de wa sto wa li ścian, ła wek i in nych urzą dzeń szkol nych; 
■ zwra ca nie uwa gi na prze strze ga nie przez mło dzież usta lo nych za sad wcho dze nia

do bu dyn ku szkol ne go i sal lek cyj nych;
■ dba nie, by w cza sie przerw sa le lek cyj ne by ły wy wie trzo ne, ale nie przez otwie ra -

nie du żych skrzy deł okien;
■ eg ze kwo wa nie nie opusz cza nia przez uczniów te re nu szko ły pod czas przerw;
■ nie do pusz cza nie do pa le nia pa pie ro sów na te re nie szko ły. 

Obo wiąz ki na uczy cie la – opie ku na wy ciecz ki szkol nej
Przed wy ru sze niem na wy ciecz kę, w za leż no ści od jej ro dza ju, na uczy ciel-opie kun

wy ciecz ki po wi nien za po znać uczest ni ków z za sa da mi bez pie czeń stwa na jezd niach,
dro gach, w au to ka rze, stat ku wy ciecz ko wym, na pe ro nach ko le jo wych (prze jaz dy PKP),
na szla kach tu ry stycz nych i gór skich – szcze gól nie o nie wy prze dza niu prze wod ni ka,
nie od da la niu się lub opóź nia niu mar szu. Je śli w cza sie wy ciecz ki prze wi dy wa ny jest
po byt nad wo dą, jej uczest ni ków na le ży po in for mo wać o sto sow nych za sa dach bez -
pie czeń stwa. Uczest ni cy wy ciecz ki znaj du ją cy się pod opie ką szko ły mo gą pły wać oraz
ką pać się tyl ko w ob rę bie wy zna czo nych do te go ką pie lisk i pły wal ni. Je że li pod czas
wy ciecz ki od by wa się na uka pły wa nia, to tyl ko w miej scach spe cjal nie do te go ce lu
wy zna czo nych i przy sto so wa nych. Ucznio wie uczą cy się pły wać po win ni to ro bić
pod sta łym nad zo rem ra tow ni ka i opie ku na wy ciecz ki. Ze sprzę tu pły wa ją ce go ko rzy -
sta ją je dy nie oso by prze szko lo ne w za kre sie je go ob słu gi oraz po słu gi wa nia się wy po -
sa że niem ra tun ko wym. Ka ja ki i ło dzie, z któ rych ko rzy sta ją uczest ni cy wy cie czek, mu szą
być wy po sa żo ne w sprzęt ra tun ko wy. Nie do pusz czal ne jest uży wa nie ło dzi i ka ja ków
pod czas sil nych wia trów. 

Na uczy ciel -opie kun, w cza sie wy ciecz ki po wi nien: 
■ sta le spraw dzać stan li czeb ny uczniów (przed wy ru sze niem z każ de go miej sca po -

by tu, w cza sie zwie dza nia, prze jaz du oraz po przy by ciu do punk tu do ce lo we go);
■ sta le dys cy pli no wać uczest ni ków wy ciecz ki; 
■ bez względ nie od wo łać wyj ście gru py wy ciecz ko wej w te ren pod czas bu rzy, mro -

zu, śnie ży cy, go ło le dzi i przy in nych nie sprzy ja ją cych wa run kach at mos fe rycz nych;



23

■ za bro nić uczniom ko rzy stać ze śli zga wek na za mar z nię tych rze kach, je zio rach i sta -
wach;

■ za brać na wy ciecz kę ap tecz kę pierw szej po mo cy;
■ zwra cać szcze gól ną uwa gę na bez pie czeń stwo i prze strze ga nie za sad prze ciw po -

ża ro wych;
■ w przy pad ku uda wa nia się w re jo ny po wy żej 1000 m n. p. m. oraz w par kach na ro -

do wych za pew nić pro wa dze nie wy ciecz ki przez prze wod ni ka z od po wied ni mi kwa li fi -
ka cja mi; 

■ prze strze gać mak sy mal nej licz by uczniów gru py wy ciecz ko wej na jed ne go opie -
ku na. 

W ra zie wy pad ku na uczy ciel obo wią za ny jest:
■ za pew nić na tych mia sto wą po moc ucznio wi, któ ry uległ wy pad ko wi;
■ je śli za cho dzi po trze ba, we zwać po go to wie ra tun ko we;
■ po wia do mić o wy pad ku dy rek to ra szko ły i ro dzi ców lub opie ku nów ucznia.

O licz bie dzie ci po zo sta ją cych pod opie ką jed ne go na uczy cie la w cza sie wy cie -
czek przed mio to wych, kra jo znaw czo -tu ry stycz nych oraz pod czas ich prze wo -
zu de cy du je dy rek tor pla ców ki.
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6. Rola służby bhp w zapobieganiu
wypadkom w szkole 

Służ ba bhp peł ni w szkole funk cje do rad cze i kon tro l ne w za kre sie bhp. Po le ga -
ją one m.in. na: 

➡ wy ko ny wa niu bie żą ce go nad zo ru nad prze strze ga niem prze pi sów i za sad bhp
na te re nie za kła du; 

➡ bie żą cym in for mo wa niu pra co daw cy o stwier dzo nych za gro że niach za wo do -
wych – wraz z wnio ska mi zmie rza ją cy mi do usu wa nia tych za gro żeń;

➡ spo rzą dza niu okre so wych ana liz do ty czą cych sta nu bhp, za wie ra ją cych pro po -
zy cje wpro wa dze nia po pra wy wa run ków pra cy; 

➡ współ dzia ła niu przy opra co wy wa niu pla nów mo der ni za cyj nych po przez opi nio -
wa nie pro jek tów zmian ze wzglę du na bez pie czeń stwo i hi gie nę pra cy; 

➡ udzia le w do cho dze niach ma ją cych na ce lu usta la nie oko licz no ści i przy czyn wy -
pad ków przy pra cy oraz za cho ro wań na cho ro by za wo do we;

➡ kon tro li re ali za cji przez pra co daw cę wnio sków do ty czą cych po pra wy sta nu bhp; 
➡ do radz twie w za kre sie sto so wa nia prze pi sów oraz za sad bhp.

Za da nia służ by bhp (okre ślo ne szcze gó ło wo w roz po rzą dze niu w spra wie służ by bhp)
wska zu ją, że jej ro la jest bar dzo waż na w za pew nie niu wła ści we go sta nu bez pie czeń -
stwa w obiek tach szkol nych, a tym sa mym w za po bie ga niu wy pad kom w szko le. 

Służ ba bhp ma obo wią zek współ pra co wać ze spo łecz nym in spek to rem pra cy
i związ ka mi za wo do wy mi.

Wszyst ko, co ma wpływ bez po śred ni lub po śred ni na stan bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w za kła dzie, po win no od by wać się z udzia łem służ by bhp. 
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7. Społeczny inspektor pracy w szkole 
Je śli w szko le dzia ła ją związ ki za wo do we i jest po wo ła ny spo łecz ny in spek tor

pra cy, ma on pra wo m.in. do: 
➡ kon tro li sta nu bhp na te re nie szko ły i w przy pad ku stwier dze nia nie pra wi dło wo -

ści, wy da wa nia pra co daw cy uwag i za le ceń przez do ko na nie wpi sów do „Za kła do wej
księ gi za le ceń i uwag”; 

➡ uczest ni cze nia w pra cach ko mi sji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (je śli zo sta ła
po wo ła na); 

➡ opi nio wa nia pro jek tów pla nów po pra wy wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy i pla nów re ha bi li ta cji za wo do wej oraz kon tro lo wa nia ich re ali za cji;

➡ po dej mo wa nia dzia ła nia na rzecz ak tyw ne go udzia łu pra cow ni ków za kła dów pra -
cy w kształ to wa niu wła ści wych wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, od dzia ły wa -
nia na prze strze ga nie przez pra cow ni ków prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy. 

Dy rek tor szko ły ja ko kie row nik za kła du pra cy obo wią za ny jest wy ko ny wać za le ce nia
spo łecz ne go in spek to ra pra cy wpi sy wa ne do„Za kła do wej księ gi za le ceń i uwag”. Za le ce -
nia te ma ją moc do ku men tów urzę do wych w po stę po wa niu przed or ga na mi pań stwo -
wy mi, a wgląd do nich ma ją za kła do we or ga ni za cje związ ko we, in spek to rzy Pań stwo wej
In spek cji Pra cy, in spek to rzy Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej oraz in ne or ga ny nad zo ru
i kon tro li wa run ków pra cy. Nie wy ko na nie przez pra co daw cę za le ceń spo łecz ne go in -
spek to ra pra cy sta no wi na ru sze nie usta wy z dnia 24 czerw ca 1983 r. o spo łecz nej in spek -
cji pra cy (Dz. U. z dnia 30 czerw ca 1983 r. ze zmia na mi) i jest za gro żo ne ka rą grzyw ny
do 2 500 zł.

Wła ści we współ dzia ła nie spo łecz ne go in spek to ra pra cy ze służ bą bhp to gwa -
ran cja za pew nie nia wła ści we go po zio mu sta nu bez pie czeń stwa i zmniej sze nia
licz by wy pad ków w szko le.
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Wybór przepisów 
Dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, mających zastosowanie w szkole 

1. Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1502
z późn. zm.).

2. Usta wa z dnia 25 lu te go 2011 r. o sub stan cjach che micz nych i ich mie sza ni nach
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1203).

3. Usta wa z dnia 30 sierp nia 2002 r. o sys te mie oce ny zgod no ści (Dz. U. z 2004 r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1645).

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra -
wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

5. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 1 grud nia 1998 r. w spra -
wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach wy po sa żo nych w mo ni to ry ekra no -
we (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

6. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 20 kwiet nia 2012 r. w spra wie ozna ko wa -
nia opakowań substancji niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn. Dz. U. z
2015 r. poz.450).

7. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz -
nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.). 

8. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej z dnia 30 ma ja 1996 r. w spra -
wie prze pro wa dza nia ba dań le kar skich pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz nej opie ki zdro -
wot nej nad pra cow ni ka mi oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych do ce lów prze wi dzia nych
w Ko dek sie pra cy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

9. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 27 lip ca 2004 r. w spra wie szko -
le nia w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

10. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za -
sad ni czych wy ma gań dla ma szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

11. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi -
ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa -
nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).

12. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 21 grud nia 2005 r. w spra wie za sad ni -
czych wy ma gań dla środ ków ochro ny in dy wi du al nej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

13. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra wie ba dań i po -
mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
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14. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 6 czerwca 2014 r. w spra -
wie naj wyż szych do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia
w śro do wi sku pra cy (Dz. U. z 2014 r. poz. 817).

15. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 24 sierp nia 2004 r. w spra wie wy ka zu prac
wzbro nio nych mło do cia nym i wa run ków ich za trud nia nia przy nie któ rych z tych prac
(Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.).

16. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 10 wrze śnia 1996 r. w spra wie wy ka zu prac
szcze gól nie uciąż li wych lub szko dli wych dla zdro wia ko biet (Dz. U. Nr 114, poz. 545
z późn. zm.).

17. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 1 lip ca 2009 r. w spra wie usta la nia oko licz -
no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

18. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 24 grud nia 2002 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad oraz try bu uzna wa nia zda rze nia za wy pa dek w dro dze
do pra cy lub z pra cy, spo so bu je go do ku men to wa nia, wzo ru kar ty wy pad ku w dro dze
do pra cy lub z pra cy oraz ter mi nu jej spo rzą dza nia (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 924).

19. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 7 stycz nia 2009 r. w spra -
wie sta ty stycz nej kar ty wy pad ku przy pra cy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.).

20. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 16 wrze śnia 2004 r. w spra wie
wzo ru pro to ko łu usta le nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ku przy pra cy (Dz. U. Nr 227,
poz. 2298).

21. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 2 wrze śnia 1997 r. w spra wie służ by bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).

22. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 27 ma ja 2010 r. w spra -
wie bez pie czeń stwa i hi gie ny przy pra cach zwią za nych z eks po zy cją na pro mie nio wa nie
optycz ne (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1619).

23. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bhp pod -
czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

24. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 14 mar ca 2000 r. w spra -
wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ręcz nych pra cach trans por to wych (Dz. U. nr 26,
poz. 313 z późn. zm.). 

25. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 28 marca 2013 r w spra wie bhp
przy urzą dze niach ener ge tycz nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

Do ty czą cych or ga ni za cji tu ry sty ki dzie ci i mło dzie ży szkol nej
1. Usta wa z dnia 20 czerw ca 1997 r. Pra wo o ru chu dro go wym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
2. Usta wa z dnia 29 sierp nia 1997 r. o usłu gach tu ry stycz nych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.).
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3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 8 li sto pa da 2001 r.
w spra wie wa run ków i spo so bu or ga ni zo wa nia przez pu blicz ne przed szko la, szko ły i pla -
ców ki kra jo znaw stwa i tu ry sty ki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.,
zmienione Dz. U. z 2015 r. poz.109).

5. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 6 ma ja 1997 r. w spra wie okre śle nia wa run -
ków bez pie czeń stwa osób prze by wa ją cych w gó rach, pły wa ją cych, ką pią cych się i upra -
wia ją cych spor ty wod ne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). 

6. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 27 li sto pa da 2001 r. w spra wie upra wia nia
al pi ni zmu (Dz. U. Nr 145, poz. 1624). 

7. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 12 wrze śnia 2001 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad i wa run ków dzia łal no ści w dzie dzi nie re kre acji ru cho wej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1095). 

8. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r w spra wie prze -
wod ni ków tu ry stycz nych i pi lo tów wy cie czek (Dz. U. z 2011 r., Nr 60, poz. 302). 

9. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 31 grud nia 2002 r.
w spra wie bez pie czeń stwa hi gie ny pu blicz nych i nie pu blicz nych szko łach pla ców kach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn zm.).
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