
 

 

     CZĘŚĆ II - BHP 
 

Środki ochrony indywidualnej oraz odzie ż i obuwie robocze. 
 
1 Co należy rozumie ć pod poj ęciem - środki ochrony indywidualnej? 

Przez środki ochrony indywidualnej należy rozumieć wszelkie środki noszone( odzież 
ochronna, hełmy ochronne, środki ochrony układu oddechowego) lub trzymane przez 
pracownika akcesoria i dodatki w celu ochrony przed jednym lub większą liczbę zagrożeń 
związanych z działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych, występujących w 
środowisku pracy. 
 

2. Jakie s ą obowi ązki pracodawcy, zwi ązane z wyposa żeniem pracowników w środki 
ochrony indywidualnej? 
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony 
indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi 
środki ochrony indywidualnej , które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności z 
wymaganiami dyrektyw UE.  

 
3. Kiedy pracodawca jest obowi ązany dostarczy ć pracownikowi nieodpłatnie odzie ż i 

obuwie robocze? 
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie 
robocze (spełniające wymagania określone w Polskich Normach): -jeżeli odzież własna 
pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu; - ze względu na 
wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
4. Na jakich stanowiskach pracownik, po wyra żeniu zgody, mo że używać własnej 

odzie ży i obuwia roboczego, je śli spełnia wymagania bhp? 
Pracownik (po wyrażeniu zgody) może używać własnej odzieży i obuwia roboczego, jeśli 
spełniają wymagania bhp na stanowisku, na którym nie są wykonywane prace związane 
z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń albo są to prace nie powodujące 
intensywnego brudzenia lub skażenia odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi 
lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. 
 

5. Na jakich stanowiskach pracownik nawet po wyra żeniu zgody, nie mo że używać własnej 
odzie ży i obuwia roboczego? 
Pracownik, nawet po wyrażeniu zgody, nie może używać własnej odzieży i obuwia na 
stanowisku, na którym są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i 
innych urządzeń albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i 
obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami 
biologicznie zakaźnymi. 

 
6. Czy pracodawca mo że zlecić pracownikowi pranie odzie ży roboczej? 

Pracodawca może zlecić pracownikowi pranie odzieży roboczej. 
 
 

Obowi ązki w zakresie bhp 
 
7. Jakie s ą obowi ązki pracodawcy w zakresie bhp? 

W zakresie bhp pracodawca jest zobowiązany do: - organizowania pracy w sposób 
zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; - zapewnienia przestrzegania w 
zakładzie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania poleceń 
usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń; - 



 

 

wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydanych przez organy nadzoru nad 
warunkami pracy;- wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy. 
W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest 
obowiązany: - niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć 
działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony , niezwłocznie dostarczyć 
pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne. 
W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest 
obowiązany:- wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce 
bezpieczne, do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.  

 
8. Jakie obowi ązki w zakresie bhp dotycz ą pracownika? 

Podstawowym obowiązkiem pracownika w zakresie bhp jest przestrzeganie przepisów i 
zasad bhp. W szczególności do obowiązków pracownika należy: - znać przepisy oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego 
zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; - wykonywać pracę 
w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować 
się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; - dbać o należyty 
stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;- 
stosować środki ochrony zbiorowej zgodnie z ich przeznaczeniem, a także używać 
przydzielone środki ochrony indywidualnej (w tym odzieży ochronnej, obuwia); - 
poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym badaniom lekarskim i 
stosować się do wskazań lekarskich; - niezwłoczne zawiadomić przełożonego o 
zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz ostrzegać współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie 
zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie; - współdziałać z pracodawcą i 
przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych 
osób, podjecie własnych działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez 
porozumienia  z przełożonym- na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych. 
Pracownicy którzy podjęli takie działania nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych 
konsekwencji tych działań, pod warunkiem że nie zaniedbali swoich obowiązków.  

 
9. Jakie obowi ązki w zakresie bhp dotycz ą osób kieruj ących pracownikami? 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana w zakresie niezbędnym do ciążących na 
niej obowiązków znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności są obowiązane organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bhp, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie 
zgodnie z przeznaczeniem,. Organizować, przygotowywać i prowadzić pracę 
uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o 
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, zapewnić 
wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.  

 
10. Jakie uprawnienie ma pracownik w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadaj ą 

przepisom bhp? 
W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i 
stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy 
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, 
pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym 
niezwłocznie przełożonego. 

 



 

 

Organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy 
 
11. Wymień organy pa ństwowego nadzoru nad warunkami pracy? 

Organami nadzoru nad warunkami pracy są: - Państwowa Inspekcja Pracy; - Państwowa 
Inspekcja Sanitarna; Urząd Dozoru Technicznego a także w swoim zakresie Urzędy 
górnicze, Urzędy morskie; Prokuratura; Straż Pożarna, Państwowy Nadzór Budowlany; - 
Inspekcja Transportu Drogowego; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 
12. Jakie uprawnienia posiada Pa ństwowa Inspekcja Pracy? 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do nadzoru i kontroli 
przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w 
zakresie określonym w ustawie. Ma uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych 
w celu usunięcia uchybień spowodowanych nieprzestrzeganiem prawa pracy przez 
pracodawców, kierowania wystąpień i orzekania kary grzywny za wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika oraz kierowania do sadu wniosków o nałożenie wyższej kary w 
przypadku szczególnie ciężkich wykroczeń. 
 

13. Jakie uprawnienia posiada Pa ństwowa Inspekcja Sanitarna? 
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym do nadzoru nad warunkami: - 
higieny środowiska tj.: higieny pracy w zakładach pracy, w szkołach i innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, 
zdrowotności żywności i żywienia w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem 
czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności zapobiegania powstawaniu 
chorób zakaźnych i zawodowych. 
 
 

14. Jakie zadania spełnia Urz ąd Dozoru Technicznego w zakresie ochrony pracy? 
UDT podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 
urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz mienia i środowiska ( np. ciśnieniowe (np. kotły parowe), dźwignicowe (np. wciągarki 
i wciągniki, suwnice, żurawie, układnice), zbiorniki( np. do przewozu materiałów 
niebezpiecznych) 

 
Szkolenia pracowników w zakresie bhp 

 
15. Wymień rodzaje szkole ń w zakresie bhp? 

W zakresie bhp są następujące rodzaje szkoleń: wstępne (instruktaż ogólny i instruktaż 
na stanowisku pracy) oraz okresowe. 
Szkolenie wstępne w zakresie bhp składa się z części ogólnej - instruktażu ogólnego, 
oraz instruktażu (instruktaż stanowiskowy)odbywa się na stanowisku, na którym 
pracownik ma podjąć pracę. Szkolenie okresowe jest organizowane w czasokresach 
(zgodnie z przepisami) ustalonych przez pracodawcę 

 
 
16. Czy pracownicy maj ą obowi ązek uczestniczenia w szkoleniu bhp poza godzinami p racy? 

Szkolenia z zakresu bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. 
 

17.Czy pracownik, który nie zdał z wynikiem pozytyw nym egzaminu wymaganego po 
zakończeniu szkolenia wst ępnego mo że być dopuszczony do samodzielnej pracy?  

Pracownik, który nie zdał egzaminu, wymaganego po zakończeniu szkolenia wstępnego 
z pozytywnym wynikiem nie może być dopuszczony do wykonywania pracy. 
 

 
 
 



 

 

Ergonomia pracy 
 

18. Co to jest ergonomia? 
Ergonomia jest nauką zajmująca się dostosowaniem warunków pracy i urządzeń 
otaczających człowieka do jego możliwości. Można przyjąć, ze ergonomia to nauka o 
przystosowaniu człowieka do pracy i pracy do człowieka. 
 

19. Jakie rodzaje ergonomii s ą stosowane w przemy śle? 
Rodzaje ergonomii: - koncepcyjna; - korekcyjna; - warunków pracy. 
 

20. Czym si ę zajmuje ergonomia koncepcyjna? 
Ergonomia koncepcyjna dotyczy fazy projektowania i zajmuje się optymalizacją układu 
człowiek-technika-środowisko. Bazą do ergonomicznego projektowania są wyniki badań 
podstawowych oraz metody: diagnoza i modelowanie. 
 

21. Czym si ę zajmuje ergonomia korekcyjna? 
Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą istniejących warunków na stanowiskach pracy, 
oceną zgodności tych warunków pod kątem wymagań, podyktowanych psychofizycznymi, 
antropologicznymi, biomechanicznymi cechami człowieka, a także społecznymi oraz 
organizacyjnymi wymaganiami pracy, w celu opracowania projektu optymalizacji. 
 

22. Jakie s ą wymagania dotycz ące urządzeń steruj ących? 
Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do jej 
całkowitego i bezpiecznego zatrzymania. Element sterowniczy maszyny, mający wpływ 
na bezpieczeństwo jej obsługi, musi być widoczny, możliwy do zidentyfikowania oraz 
oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach oraz nie może 
stwarzać jakichkolwiek zagrożeń, w szczególności spowodowanych jego niezamierzonym 
użyciem. 
 

 
Zachowanie si ę  pracownika w zakładzie pracy 

 
22. Jak powinien zachowa ć się pracownik przed rozpocz ęciem pracy? 

Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien: -poznać instrukcję bezpiecznej obsługi 
maszyny ( urządzenia);ubrać się w przydzieloną odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej; sprawdzić czy stan wyposażenia technicznego stanowiska pracy 
nie budzi zastrzeżeń:, stan narzędzi i zabezpieczeń; w razie stwierdzenia usterek, 
niedokładności, braków pracownik powinien zawiadomić przełożonego i powstrzymać się 
od pracy.  
 

23. Jak powinien zachowa ć się pracownik w czasie wykonywania pracy? 
W czasie wykonywania pracy pracownik powinien: - utrzymywać porządek i ład na 
stanowisku pracy; a zwłaszcza dbać o stan narzędzi pracy; - przestrzegać obowiązującej 
instrukcji bhp oraz instrukcji technologicznej, a także poleceń i wskazówek przełożonych; 
Pracownik nie powinien samodzielnie naprawiać maszyn czy urządzeń, nie powinien 
zdejmować osłon czy elementów zabezpieczających te maszyny i urządzenia; bez 
wiedzy przełożonych nie dopuszczać osób postronnych do pracy na swoim stanowisku; 
nie przeszkadzać w pracy innym pracownikom, unikać zbędnych rozmów, kłótni, żartów, 
popychania, itp.; nie dotykać części maszyn w ruchu, nie czyścić i nie smarować ich 
przed zatrzymaniem; w razie przerwy w dopływie prądu, wyłączyć obsługiwaną maszynę. 
 

24. Jak ma zachowa ć się pracownik po zako ńczeniu pracy? 
Pracownik po zakończeniu pracy powinien: - zatrzymać obsługiwaną maszynę; - 
dokładnie uporządkować stanowisko pracy; - ułożyć narzędzia i przyrządy w miejscu do 
tego przeznaczonym; - wyłączyć dopływ energii zasilającej maszynę czy urządzenie. 
 



 

 

25. Jak ma zachowa ć się pracownik w szczególnych (nieprzewidzianych) okoli cznościach? 
W szczególnych (nieprzewidzianych) okolicznościach pracownik winien zachować się 
zgodnie ze wskazówkami przełożonego i tak jak określają to instrukcje stanowiskowe.  
 

26. Jak nale ży post ąpić z maszyn ą, gdy w czasie pracy stwierdzono jej uszkodzenie? 
Jeżeli uszkodzenie maszyny zostało stwierdzone w czasie pracy - należy ją niezwłocznie 
zatrzymać, odłączyć dopływ energii, zawiadomić przełożonego o powyższym zdarzeniu. 
Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być wycofane z 
użytkowania oraz wyraźnie oznakowane (tabliczkami informującymi o niesprawności) i 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. 

 
27. Jakie s ą barwy i znaki bezpiecze ństwa? 

Barwami bezpieczeństwa są: 
- barwa czerwona (znaczenie: zatrzymanie, zakaz), barwa ta jest także stosowana w 

ochronie przeciwpożarowej, na sprzęcie przeciwpożarowym i w miejscach jego 
umieszczenia); 

- barwa niebieska (znaczenie: nakaz); 
- barwa żółta (znaczenie: ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem); 
- barwa zielona (znaczenie: ogólnie oznacza stan bezpieczeństwa). 
 
 

28. Co okre ślają kształty poszczególnych znaków bezpiecze ństwa? 
Poszczególne znaki bezpieczeństwa oznaczają:  
kształt „koło" (znaczenie: zakaz lub nakaz);  
kształt „trójkąt" (znaczenie: ostrzeżenie);  
kształt „kwadrat lub prostokąt" (znaczenie: informacja - wraz z opisem). 
 

Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wyst ępujące w procesie pracy 
 
29. Co to jest czynnik szkodliwy wyst ępujący w procesie pracy? 

Czynnik szkodliwy - czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może 
prowadzić do schorzenia. 
 

30. Co to jest czynnik niebezpieczny wyst ępujący w procesie pracy? 
Czynnik niebezpieczny - czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub 
może prowadzić do urazu. 
 

31. Podaj przykłady prac, przy których wyst ępują szkodliwe czynniki biologiczne. 
Prace, przy których występują szkodliwe czynniki biologiczne - przy oczyszczaniu 
ścieków, usuwaniu odpadów, praca w rolnictwie, w zakładach opieki zdrowotnej, przy 
produkcji żywności,  praca ze zwierzętami, itp  
 

32. Podaj przykłady prac, przy których wyst ępują szkodliwe czynniki chemiczne. 
Prace, przy których występują szkodliwe czynniki chemiczne: - w laboratoriach 
chemicznych; - zakładach chemicznych; spawanie lub cięcie metali za pomocą łuku 
elektrycznego). 
 

33. Gdzie osoba wykonuj ąca malowanie farb ą olejn ą może znaleźć informacje o zagro żeniu i 
wskazówki do bezpiecznego post ępowania?  
Osoba wykonująca malowanie farbą olejną może znaleźć informacje o rodzaju 
zagrożenia i sposobie bezpiecznego postępowania przede wszystkim z karty 
charakterystyki, ale także bezpośrednio z oznakowania umieszczonego na etykiecie lub 
bezpośrednio na opakowaniu. 
 

34. Jakie rodzaje mikroklimatu mog ą wyst ępować w środowisku pracy? 
Rodzaje mikroklimatu: - zimny; - gorący; - zmienny. 



 

 

 
Pomieszczenia pracy, procesy pracy, organizacja pra cy i stanowisk pracy 

 
35. Jakie pomieszczenia uwa ża się za „pomieszczenia pracy"? 

Pomieszczenie pracy to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym 
wykonywana jest praca. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pomieszczenia pracy 
odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i liczby zatrudnionych pracowników, 
utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy , a także 
tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy.  

 
36. Co oznacza poj ęcie „pomieszczenie stałej pracy"? 

„Pomieszczenie stałej pracy" - pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania tego 
samego pracownika, w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. 
 

37. Co oznacza poj ęcie „pomieszczenie czasowej pracy"? 
„Pomieszczenie czasowej pracy" - pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania 
tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin. 
 

38. Jakich pomieszcze ń nie uwa ża się za przeznaczone na pobyt pracowników? 
Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których łączny 
czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy 
niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na 
krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub 
utrzymaniem czystości i porządku. 
 

39. Jaką minimaln ą temperatur ę należy zapewni ć w pomieszczeniach pracy? 
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturą odpowiednią do rodzaju 
wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie 
niższą niż 14° C, chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. W 
pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach 
biurowych temperatura nie może być niższa niż 18° C. 
 

40. Jakie o świetlenie nale ży zapewni ć w pomieszczeniach pracy? 
W pomieszczeniach pracy stałej należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba, że jest to 
niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie 
wyłącznie oświetlenia elektrycznego, pracodawca uzyskał zgodę, właściwego 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z 
okręgowym inspektorem pracy. 
 

41. Jakie wymagania stawiane s ą wobec o świetlenia pomieszczenia pracy? 
Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane 
do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać 
wymagania określone w normie (Polskiej Normie). 
Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić 
oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z normami. 
 

42. Jakie wymagania stawia si ę wobec podłóg w pomieszczeniach oraz na drogach w 
obiektach budowlanych? 
W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi 
powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące odporne na ścieranie oraz nacisk, a 
także łatwe do utrzymania w czystości. 
 

43. Jakie wymagania powinny spełni ć schody i pochylnie? 
Schody i pochylnie nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może występować 
zaleganie pyłów - powinny być ażurowe. 



 

 

 
44. Jaką minimaln ą objętość pomieszczenia przy wykonywaniu stałej pracy nale ży 

zapewni ć dla każdego pracuj ącego? 
Dla każdego pracującego należy zapewnić, co najmniej 13 m3 wolnej objętości 
pomieszczenia przy pracy stałej. 
 

45. Jaką minimaln ą wolnej powierzchni podłogi pomieszczenia stałej pr acy nale ży 
zapewni ć dla każdego jednocze śnie zatrudnionego pracownika? 
Dla każdego zatrudnionego pracownika należy zapewnić, co najmniej 2 m2 wolnej 
powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, itp.) 
 

46. Jaka powinna by ć minimalna wysoko ść pomieszczenia pracy stałej, w którym 
wyst ępują czynniki szkodliwe dla zdrowia?  
Minimalna wysokość pomieszczenia pracy stałej, w którym występują czynniki szkodliwe 
dla zdrowia, powinna wynosić 3,3 m w świetle. 
 

47. Jaką minimaln ą wysoko ść mogą mieć pomieszczenia pracy? 
Wysokość pomieszczenia pracy (licząc od podłogi do najniżej położonej konstrukcyjnej 
części sufitu) nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m - dotyczy to pomieszczenia o 
stropie pochyłym, w którym wymagania dotyczące wysokości stosuje się do średniej 
wysokości pomieszczenia. 
 

48. Co to jest ryzyko zawodowe? 
Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń 
związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u 
pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych 
występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 
 

49. Co to s ą środki ochrony zbiorowej? 
Środki ochrony zbiorowej - środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w 
tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami 
występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami 
technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach. 
 

50. Co to s ą urządzenia ochronne? 
Urządzenia ochronne - rozumie się przez to osłony oraz takie urządzenia, które spełniają 
jedną lub więcej funkcji, tj.: - zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych; - 
powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie 
niebezpiecznej; - nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeżeli 
pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej;- zapobiegają naruszeniu normalnych 
warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych; - nie pozwalają na 
uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 
 

51. Co jest niedozwolone przy stosowaniu drabin prz enośnych? 
Przy stosowaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności: - stosowanie 
drabin uszkodzonych; - stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także 
przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg; - używanie drabiny niezgodnie z 
przeznaczeniem; - używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej; - ustawianie drabiny 
na niestabilnym podłożu; - opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty 
lekkie lub wywrotne albo opieranie drabiny o niestabilne stosy materiałów, które nie 
zapewniają stabilności drabiny; - stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie 
są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny; - ustawianie drabin w 
bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń w sposób stwarzający zagrożenie 
dla pracowników używających drabiny; - wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do 
niej; -przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobą. 
 



 

 

52. W jaki sposób nale ży zabezpieczy ć pracowników przed upadkiem z wysoko ści? 
Przed rozpoczęciem prac na wysokości należy w szczególności: - sprawdzić stan 
techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym 
stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed 
nieprzewidywalną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów 
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowanie linek bezpieczeństwa; - 
zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak: szelki bezpieczeństwa z 
linką bezpieczeństwa, przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki 
bezpieczeństwa z pasem biodrowym (doprać w podparciu - na słupach, masztach, itp.); - 
zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac 
na wysokości. 
 

53. W jaki sposób nale ży zabezpieczy ć stref ą zagro żenia w zwi ązku z mo żliwo ścią 
spadania przedmiotów z wysoko ści? 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów: - 
powinna być ogrodzona balustradami ochronnymi; - w swym najmniejszym wymiarze 
liniowym, Uczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, generalnie nie może wynosić 
mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Strefa 
niebezpieczna należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
 

54. W jaki sposób powinny by ć zaprojektowane, wykonane, utrzymane i u żytkowane 
instalacje i urz ądzenia elektryczne? 
Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane tak, aby 
nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, 
szkodliwe oddziaływanie pół elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków. 
 

55. Jakie minimalne wymiary powinny mie ć przejścia mi ędzy maszynami, innymi 
urządzeniami lub ścianami? 
Przejścia pomiędzy maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami, przeznaczone tylko 
do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość, co najmniej 0,75 m; a jeżeli w 
przejściach odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić, co najmniej 
1 m. 
 

Pomieszczenia i urz ądzenia higieniczno-sanitarne 
 

56. Co nazywamy pomieszczeniami higieniczno-sanitar nymi? 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - rozumie się przez to szatnie, umywalnie, 
pomieszczenia z natryskami, ustępy, palarnie, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, 
pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, 
odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej lub ochronnej. 
 

57. Jakim wymaganiom powinny odpowiada ć szatnie? 
Szatnie powinny być urządzone w suchych oddzielnych lub wydzielonych 
pomieszczeniach i w miarę możliwości, oświetlone, światłem dziennym. W szatniach 
należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza na godzinę, a w szatniach 
wyposażonych w okna otwierane przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników 
wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę. W szatni powinny 
zapewnione miejsca siedzące, dla co najmniej 50 % pracowników zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie. 
 

58. Jakim wymaganiom powinny odpowiada ć jadalnie? 
Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien 
zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków – jadalnią.. Obowiązek 
ten dotyczy również pracodawców zatrudniających dwudziestu i mniej pracowników, 



 

 

jeżeli narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub 
promieniotwórczym, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie 
brudzących. 
 
 

Obsługa i  stosowanie maszyn, narz ędzi  i  innych urz ądzeń  technicznych 

 
59. Jak powinny by ć zabezpieczone elementy ruchome i inne cz ęści maszyn, które w 

przypadku zetkni ęcia si ę z nimi, stwarzaj ą zagrożenie? 
Elementy ruchome maszyn powinny być do wysokości, co najmniej 2,5 m od poziomu 
podłogi (podestu) stanowiska, osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia 
ochronne. Pasy, łańcuchy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części 
maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub 
przejściami, na wysokości 2,5 m od poziomu podłogi powinny być osłonięte, co najmniej 
od dołu, trwałymi osłonami. 
 

60. Do czego słu ży zainstalowany w wielu maszynach czerwony przycisk  w kształcie grzybka 
na żółtym kołowym tle?  
Czerwony przycisk-jest to przycisk awaryjny, do uruchomienia ręką lub nogą w przypadku 
zaistnienia awarii maszyny lub powstałego zagrożenia wypadkowego. 
 

61. Jakie zadanie spełniaj ą w maszynie wył ączniki kra ńcowe instalowane np. przy 
ruchomych osłonach lub drzwiczkach? 
Wyłączniki krańcowe wyłączają urządzenie, maszynę w przypadku przewidzianym 
skrajnym położeniem technologicznym np., ruchomej osłony, drzwiczek, żurawia 
budowlanego, wyciągu budowlanego. 
 

62. Jakie zagro żenia zawodowe mog ą wyst ąpić przy obsłudze zmechanizowanych narz ędzi, 
np. młota pneumatycznego, wiertarki udarowej lub sz lifierki elektrycznej? 
Przy obsłudze narządzi zmechanizowanych (pneumatycznych) może wystąpić 
zagrożenie powstania choroby wibracyjnej. 
 

63. Co oznacza znak CE, który powinien znajdowa ć się na nowych maszynach, 
urządzeniach technicznych oraz zmechanizowanych narz ędziach? 
Znak „CE" jest potwierdzeniem, iż producent lub jego uprawomocniony przedstawiciel, 
np. importer towaru wytwarzanego poza obszarem Unii Europejskiej, deklaruje zgodność 
wyrobu z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Znak CE jest to europejski 
certyfikat bezpieczeństwa (w krajach unii europejskiej). 
 

64. Jakie urz ądzenia techniczne, które mog ą stwarza ć zagro żenie dla życia lub zdrowia 
pracownika podlegaj ą dozorowi technicznemu? 
Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia ciśnieniowe (w których ciecze lub gazy 
znajdują się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego) np. kotły parowe, zbiorniki 
stałe, wytwornice acetylenowe oraz. cysterny, wciągarki, wciągniki, suwnice, żurawie, 
wciągi towarowe, podesty ruchome, urządzenia dla niepełnosprawnych, dźwigi towarowe 
i osobowe, wózki jezdniowe (widłowe) z zamontowanym systemem podnoszenia, itp. 
 

65. Czy wolno naprawia ć, czyścić lub smarowa ć elementy maszyn podczas ich pracy? 
 Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, z wyjątkiem 

smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji techniczno   
ruchowej. 

 
66. Jakim wymaganiom powinna odpowiada ć odzież robocza pracowników zatrudnionych 

przy obsłudze maszyn, które maj ą elementy ruchome? 



 

 

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą 
pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami np. luźno zakończone rękawy, 
krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy. 
 

67. Co powinna zawiera ć stanowiskowa instrukcja bhp zwi ązana z maszynami i 
urządzeniami technicznymi? 
Powinna określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla 
zdrowia lub życia pracowników, warunki naprawy i konserwacji. 
 

Zagrożenie pr ądem elektrycznym 
 
68.  W jakiej odległo ści wolno urz ądzać stałe stanowiska robocze w pobli żu 

napowietrznych linii energetycznych? 
Stałe stanowiska pracy można urządzać w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów w odległości: 

- 3 m- dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
- 5 m- dla linii o napięciu znamionowym od1 kV, do 15 kV; 
- 10 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, do 30 kV; 
- 15 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 k V, do 110 KV 
- 30 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 
 

69. W jakiej odległo ści wolno składowa ć materiały w pobli żu napowietrznych linii 
energetycznych? 
Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod liniami energetycznymi 
lub w odległości nie mniejszej niż: - 2 m - od linii niskiego napięcia; - 5 m - od linii 
wysokiego napięcia do 15 kV; -10 m-od linii wysokiego napięcia powyżej 15 kV. 
 

70. Jakie skutki powoduje pr ąd elektryczny przepływaj ący przez ciało ludzkie? 
Prąd elektryczny przepływający przez ciało ludzkie powoduje: - oparzenie; - zaburzenia 
rytmu serca (może doprowadzić do migotania komór, czego efektem jest zatrzymanie 
krążenia i oddychania); - mnogie uszkodzenia ciała (powoduje kurcz mięśni, czasem tak 
silny, że może powodować zwichnięcie i złamanie kości, kompresyjne złamanie kręgów i 
zwichnięcie ku tyłowi w stawie barkowym). 
 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi zwi ązane 
 
71. Co to jest wypadek przy pracy? Jakie przesłanki  muszą być spełnione, aby zdarzenie 

mogło by ć uznane za wypadek przy pracy? 
Za wypadek przy pracy uważa się nagle zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj. -podczas lub w 
związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń 
przełożonych; - podczas lub w związku z wykonywanie przez pracownika czynności na 
rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między 
siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku 
pracy. 
 

72. Jak rozumiesz kryterium „nagło ści zdarzenia”? 
Nagłość zdarzenia jako element definicji wypadku przy pracy dotyczy( wg. orzecznictwa 
sądowego) oddziaływania przyczyny zewnętrznej nie dłużej niż przez czas jednej zmiany 
roboczej. 
 
 



 

 

73. Co rozumiemy pod poj ęciem zwi ązek z prac ą? 
Wykonywanie czynności przez pracownika zgodnie z umową o pracę i zakresem 
czynności, oraz wykonywanie czynności na polecenie przełożonego i w interesie zakładu 
pracy, nawet bez polecenia. W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji 
pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku 
wynikającego ze stosunku prac. 
 

74. Co to jest wypadek zrównany z wypadkiem przy pr acy? 
Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło: - w czasie podróży służbowej w 
okolicznościach innych niż określono to definicji wypadku przy pracy, ale także przy 
życiowo uzasadnionych okolicznościach związanych z pobytem w delegacji; - podczas 
szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; -przy wykonywaniu zadań zleconych 
przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. 
 

75. Co uważamy za wypadek w drodze do pracy i z pracy? 
Za wypadek w drodze do pracy i z pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub 
innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była 
najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze 
do pracy lub z pracy, mimo, że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo 
uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie 
będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, 
najdogodniejsza. 
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do 
domu również drogę do miejsca lub z miejsca: - innego zatrudnienia lub innej działalności 
stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; - zwykłego wykonywania funkcji lub zadań 
zawodowych albo społecznych;- zwykłego spożywania posiłków;- odbywania nauki lub 
studiów. 
 

76. Kiedy wypadek przy pracy jest kwalifikowany jak o ciężki? 
Za wypadek ciężki przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 
uszkodzenie ciała, takie jak utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, a 
także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita 
lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwale, istotne zeszpecenie lub 
zniekształcenie ciała. 
 

77. Jaki obowi ązek (podstawowy) ma pracownik, który uległ wypadkow i? 
Pracownik, który uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego 
zdarzenia, swojemu przełożonemu.  
 

78. Jaki ma obowi ązek przeło żony poszkodowanego w wypadku pracownika? 
Przełożony ma obowiązek udzielić pracownikowi poszkodowanemu w wypadku pierwszej 
pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku i niezwłoczne powiadomić pracodawcę o 
zdarzeniu. 
 

79. Jakie obowi ązki ma pracodawca je śli zaistniał wypadek? 
W razie wypadku pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące 
lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz 
zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom oraz zaprowadzić 
rejestr wypadków. 
Pracodawca obowiązany jest również niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora 
pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy. 
 



 

 

80. Jakie dokumenty sporz ądza zespół powypadkowy i w jakim terminie? 
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zespół powypadkowy sporządza 
protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w okresie 14 dni po wypadku. Po 
zapoznaniu poszkodowanego pracownika( lub rodziny przy wypadku śmiertelnym), z 
treścią protokołu, niezwłocznie doręcza go pracodawcy do zatwierdzenia. 
 

81.Jakie świadczenia przysługuj ące poszkodowanemu w wypadku wypłaca pracodawca? 
Pracodawca wypłaca pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy lub 
uprawnionym członkom rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku przy pracy: 
odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, 
świadczenia wyrównawcze dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu 
wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; wynagrodzenie za pracę do 
dnia śmierci pracownika wskutek wypadku przy pracy (wygaśnięcie umowy o pracę, z 
powodu śmierci pracownika), świadczenia z układu zbiorowego pracy( np. wypłata 
jednorazowego świadczenia z tytułu śmierci pracownika spowodowanego wypadkiem 
przy pracy). 
 

82. Jakie świadczenia przysługuj ące poszkodowanemu w wypadku wypłaca Zakład 
Ubezpiecze ń Społecznych? 
Pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy ZUS wypłaca jednorazowe 
odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci; 
rentę inwalidzką i rentę rodzinną. 
 

83. Kto wypłaca zasiłek chorobowy? 
Zasiłek chorobowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 

84. W jakiej wysoko ści -w stosunku do wynagrodzenia, wypłacany jest zas iłek chorobowy 
w związku z nieobecno ścią pracownika, spowodowan ą wypadkiem przy pracy? 
Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100 % podstawy wymiaru. 
 

85. W jakich sytuacjach zakład pracy mo że odmówi ć świadcze ń z tytułu wypadku przy 
pracy?  
Świadczenia nie przysługują ubezpieczonemu: 
- Jeśli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów 
dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa, 
- Jeśli będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo 
substancji psychotropowych przyczynił się w wysokim stopniu do spowodowania 
wypadku. 

 
Prace transportowe 

 
86. Jak nale ży zachowa ć się przy podnoszeniu ładunku z podło ża? 

Przy podnoszeniu ładunku z podłoża pamiętać należy, żeby: - chwycić przedmiot 
właściwie i pewnie, najlepiej za uchwyty, jeśli je ma; - ładunek podnosić tylko wtedy, gdy 
pozycja ciała jest stabilna, rozkładając równomiernie masę ładunku po obu stronach 
tułowia;- wykonywać łagodne i płynne ruchy; - nie skręcać tułowia. 
 

87. Jak nale ży przenosi ć ładunki r ęczne? 
Przenoszony przedmiot powinien znajdować się jak najbliżej ciała i nie powinien 
ograniczać widoczności. W przypadku konieczności przenoszenia przedmiotu 
trzymanego (uchwyconego) w odległości większej niż 30 cm od tułowia należy 
zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę przedmiotu lub zapewnić wykonanie tej 
czynności, przez co najmniej dwóch pracowników. Niedopuszczalne jest przekraczanie 
dopuszczalnych mas przenoszonych przedmiotów, np. poprzez przenoszenie po dwie 
sztuki zamiast po jednej. 



 

 

 
88. Jaki sprz ęt ochronny powinien by ć używany przy transporcie r ęcznym? 

Przy transporcie ręcznym pracownicy winni używać środków ochrony kończyn górnych 
oraz dolnych, środki ochrony twarzy i oczu. 
 

89. Czy chłopcom wolno przewozi ć ciężary na taczkach jednokołowych? 
Tak; ale dozwolone jest przewożenie ciężarów tylko na odległość do 50 m ładunków o 
masie do 50 kg po powierzchni gładkiej, utwardzonej lub po pomostach zbitych z desek 
trwale zamocowanych, jeżeli pochylenie powierzchni nie przekracza 2 %. 
 

90. Czy chłopcom wolno przewozi ć ciężary na wózkach dwukołowych poruszanych r ęcznie? 
Tak; ale dozwolone jest przewożenie ciężarów tylko na odległość do 100 m po 
powierzchni gładkiej ładunków o masie do 80 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie 
przekracza 2 %, a po powierzchni nierównej - ciężarów do 50 kg, jeżeli pochylenie 
powierzchni nie przekracza 1 %. 
 

91. Czy młodocianym wolno przewozi ć ciężary na wózkach trzy i czterokołowych 
poruszanych r ęcznie? 
Tak, dozwolone jest przewożenie ciężarów tylko na odległość do 150 m ładunków o 
masie: dziewczętom do 50 kg oraz chłopcom do 80 kg, jeżeli pochylenie powierzchni nie 
przekracza 2 %. 
 

92. Czy młodocianym wolno przewozi ć ciężary na wózkach poruszanych r ęcznie po 
szynach? 
Tak; dozwolone jest przewożenie ciężarów na odległość do 200 m o masie: dziewczętom 
do 300 kg; chłopcom do 400 kg, jeżeli pochylenie toru nie przekracza 1 %. 
 

93. Czy pracownik młodociany, posiadaj ący prawo jazdy, mo że w zakładzie pracy 
obsługiwa ć środki transportu wewn ątrzzakładowego o nap ędzie mechanicznym? 
 
Pracownikom młodocianym zabronione jest obsługiwanie w zakładzie pracy środków 
transportu wewnątrzzakładowego o napędzie mechanicznym, pomimo posiadania przez 
nich prawa jazdy. 

 


