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Twoje zdrowie, Twoje bezpieczeĔstwo:
Przewodnik dla pracowników
Your health, your safety: A guide for workers
Niniejsze informacje zostaáy opracowane przez Komitet Wykonawczy ds. Zdrowia i
BezpieczeĔstwa (HSE) we wspóápracy z Kongresem Związków Zawodowych (TUC).
HSE jest organizacją rządową powoáaną do ochrony zdrowia, bezpieczeĔstwa oraz
zapewnienia dobrego samopoczucia pracowników jak równieĪ do egzekwowania
implementacji praw w zakresie zdrowia, bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz
Ğwiadczenia porad i wsparcia. TUC reprezentuje ponad 70 związków zawodowych i
ponad 6,5 miliona czáonków. Walczy o sprawiedliwe traktowanie i godne standardy
w miejscu pracy.
JeĪeli jest Pan/i pracownikiem (zatrudnionym na peány etat lub póá, czasowo lub
staáym), niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące przysáugujących PaĔstwu
praw, czego powinniĞcie siĊ PaĔstwo spodziewaü od swojego pracodawcy, jakie
macie PaĔstwo obowiązki i skąd moĪecie otrzymaü pomoc. Podane informacje
dotyczą równieĪ osób odbywających staĪ, bĊdących na praktyce, pracowników
organizacji charytatywnych, pracowników mobilnych lub osób pracujących z domu.
JeĪeli jesteĞ pracownikiem tymczasowym, pracujesz dorywczo lub jesteĞ
pracownikiem agencyjnym; agencja poĞrednictwa pracy/biuro pracy, najemca,
wykonawca, zleceniodawca ma prawny obowiązek zapewnienia, iĪ prawa te są w
Pana/i przypadku respektowane.
Przysáuguje Pani/u prawo:
o
o
o
o

o
o
o

Do pracy w miejscu gdzie wszelkie potencjalne zagroĪenia dla zdrowia i
bezpieczeĔstwa są odpowiednio kontrolowane.
Przerwania pracy i opuszczenia stanowiska/ obszaru pracy jeĪeli sądzi Pan/i
Īe znalazá siĊ w Pan/i w niebezpieczeĔstwie.
Poinformowaü pracodawcĊ o wszelkich problemach lub kwestiach
niepokojących dotyczących zdrowia i bezpieczeĔstwa.
Bez naraĪania siĊ na konsekwencje prawne skontaktowaü siĊ z HSE lub
wáadzami lokalnymi, jeĪeli w dalszym ciągu niepokoją Pana/ią kwestie
dotyczące zdrowia i bezpieczeĔstwa.
Zostaü czáonkiem związków zawodowych i przedstawicielem do spraw
bezpieczeĔstwa.
Do pobierania wynagrodzenia podczas urlopu szkoleniowego w przypadku
peánienia obowiązków przedstawiciela ds. BezpieczeĔstwa.
Do przynajmniej 20 minutowej przerwy na odpoczynek w przypadku ponad 6
godzinnego okresu pracy bez przerwy oraz do corocznego páatnego urlopu.

Do Pana obowiązków naleĪy:
o

o

Dbaü o swoje zdrowie i bezpieczeĔstwo jak równieĪ o zdrowie i
bezpieczeĔstwo osób, na które Pana/i dziaáalnoĞü, czyli to co Pan/i robi (lub
czego Pan/i nie robi) moĪe mieü wpáyw.
Wspóápracowaü z innymi w kwestii bezpieczeĔstwa, higieny pracy i nie
utrudniaü prawidáowego dziaáania lub nie uĪywaü w nieprawidáowy sposób
jakiegokolwiek wyposaĪenia czy sprzĊtu, który ma sáuĪyü zdrowiu,
bezpieczeĔstwu lub dobremu samopoczuciu.

Pani/a pracodawca ma obowiązek poinformowaü Pana/ią:
o
o
o
o
o
o

O niebezpieczeĔstwie dla zdrowia i bezpieczeĔstwa związanym z
obowiązującymi czy zalecanymi praktykami pracy.
O wszelkich aspektach czy zmianach, które mogą wywrzeü niekorzystny
wpáyw lub byü szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeĔstwa.
Jak w bezpieczny sposób wykonywaü Pani/a obowiązki zawodowe.
O podejmowanych dziaáaniach na rzecz ochrony zdrowia, higieny i
bezpieczeĔstwa pracy.
Jak otrzymaü pierwszą pomoc.
Jak postĊpowaü w nagáych wypadkach.

Pani/a pracodawca ma obowiązek zapewniü bezpáatnie:
o
o

o
o

Szkolenie umoĪliwiające wykonywanie pracy w sposób bezpieczny.
ĝrodki ochrony w miejscu pracy, w przypadku jeĪeli takie są wymagane (takie
jak odzieĪ robocza i ochronna, buty czy póábuty, ochrona oczu i Ğrodki
ochrony sáuchu, rĊkawice, maski ochronne itp.).
Kontrola stanu zdrowia w przypadku gdy praca odbywa siĊ w warunkach
mogących stanowiü zagroĪenie dla zdrowia.
Regularne kontrole zdrowia w przypadku pracy nocnej i badanie stanu
zdrowia przed rozpoczĊciem pracy na danym stanowisku.

(Uwaga: W przypadku gdy jest Pan/i osobą samo zatrudniającą siĊ, odpowiada Pan/i
indywidualnie za zapewnienie swoich wáasnych Ğrodków udzielania pierwszej
pomocy, szkoleĔ, Ğrodków ochrony osobistej i kontrolĊ stanu zdrowia, jak równieĪ za
planowanie wáasnego godzinowego rozkáadu pracy.)
Pani/a pracodawca ma obowiązek dostarczyü Panu/i nastĊpujące informacje:
o

o
o

Prawo dotyczące zdrowia i bezpieczeĔstwa.: Co powinien Pan/i wiedzieü.
Niniejsza publikacja zawiera dane kontaktowe osób, które mogą Ğwiadczyü
pomoc.
ZaáoĪenia polityki w zakresie bezpieczeĔstwa i higieny pracy.
Aktualne ubezpieczenie OdpowiedzialnoĞci Cywilnej Pracodawcy.
(Obowiązkowa Polisa Ubezpieczeniowa) wyeksponowana w widocznym
miejscu w zakáadzie pracy.

Co robiü w przypadku gdy jest Pan/i zaniepokojony/a stanem swojego zdrowia
czy bezpieczeĔstwem:
o

o

o

Zadzwoniü pod numer infolinii HSENI 0800 0320 121 w celu zasiĊgniĊcia rady
lub záoĪenia zaĪalenia, lub do TUC korzystając z usáugi Poznaj Swoje Prawa
pod numerem 0870 600 4882.
JeĪeli chciaáby Pan/i rozmawiaü z kimĞ w jĊzyku, w którym czuje siĊ Pan/i
pewniej, dzwoniąc pod numer 0800 0320 121 proszĊ wskazaü operatorowi na
jĊzyk Pana/i wyboru.
JeĪeli straciá Pan/i pracĊ z powodu spraw związanych/ dotyczących zdrowia,
bezpieczeĔstwa i higieny pracy, moĪe Pan/i záoĪyü skargĊ do Sądu Pracy.
Związki zawodowe lub Biuro Porad dla Obywateli udzielają porad w tej
sprawie.
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