
 

 

 

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH BEZPIECZEŃSTWEM: 

§6.1 Ryzyko zawodowe wynikające z pracy z czynnikiem chemicznym stwarzającym zagrożenie należy 

eliminować lub ograniczać do minimum zgodnie  z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w   

szczególności przez: 

2) dostarczenie odpowiedniego wyposażenia dla prac z czynnikiem chemicznym oraz stosowanie 

procedur utrzymania ruchu, które zapewniają ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w 

miejscu pracy. 

§6.2 Działania i środki o których mowa w ust. 1 powinny uwzględniać zmieniające się warunki pracy,                                    

a ich celem powinna być ciągła poprawa warunków pracy. 

§8.2 Działania i środki służące wyeliminowaniu ryzyka zawodowego lub jego ograniczeniu do minimum w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1  podejmuje się w następującej kolejności przez: 

1) wyeliminowanie uwalniania do środowiska pracy stwarzającego zagrożenie czynnika chemicznego 

poprzez właściwe projektowanie procesów pracy i kontrolę techniczną oraz stosowanie 

odpowiedniego wyposażenia i materiałów; 

2) ograniczenia uwalniania do środowiska pracy stwarzającego zagrożenie czynnika chemicznego 

poprzez właściwe projektowanie i właściwą organizację procesów pracy, stosowanie odpowiedniego 

wyposażenia i materiałów oraz systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa  i higieny pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń 

technicznych oraz ustalenie sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania; 

3) stosowanie środków ochrony zbiorowej u źródła powstania zagrożenia, takich jak na przykład 

odpowiednia wentylacja i odpowiednie działania organizacyjne; 

4) stosowanie środków ochrony indywidualnej, jeżeli zagrożeniu nie można przeciwdziałać w inny 

sposób. 
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Art. 207 § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 

pracy. Na zakres 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. 

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności 

pracodawca jest obowiązany: 

3) reagować na potrzeby w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować 

środki podejmowane w celu doskonalenia poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod 

uwagę zmieniające się warunki wykonywanej pracy. 
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tekst jednolity (aktualny stan prawny) 

Z dnia 26 czerwca 1974 (Dz. U. nr 24, poz. 141) 


