
Tak. Jeżeli myślisz, że działania twojego pracodawcy lub 
innej osoby stanowią zagrożenie dla twojego zdrowia lub 
bezpieczeństwa, poinformuj pracodawcę.

Pracodawca musi poinformować Cię o zagrożeniach w 
pracy, sposobach ochrony oraz zapewnić Ci instrukcje 
i szkolenie dotyczące tych zagrożeń. Powinieneś także 
otrzymać informacje o twoim przełożonym, który podzieli 
się z Tobą swoim doświadczeniem w zakresie kontroli 
ryzyka w miejscu pracy.

Pytania, jakie warto zadać pracodawcy/
przełożonemu przy rozpoczęciu pracy:
• Jakie zagrożenia występują w mojej pracy?
• Jakie przejdę szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy?
• Czy ktoś będzie mnie nadzorował?
• Czy będę nosić jakąś odzież ochronną 
• Kiedy przejdę szkolenie w zakresie jej używania?
• Kiedy przejdę szkolenie w zakresie procedur awaryjnych 

(pożar, wycieki chemikaliów itd.)?
• Gdzie znajdują się gaśnice, apteczki pierwszej pomocy i inny 

sprzęt?
• Jakie mam obowiązki z zakresu BHP?
• Do kogo mogę zwrócić się z pytaniami o kwestie 

bezpieczeństwa?
• Jeśli się zranię, co mam zrobić? Kto udziela pierwszej 

pomocy?
• Jaka jest polityka zdrowego odżywiania i zdrowia 

psychicznego w firmie?

Właśnie rozpocząłeś pracę lub jesteś w niej nowy. To 
czas, by zatrzymać się i pomyśleć o bezpieczeństwie.

Jak zachować bezpieczeństwo w pracy
• Przestrzegaj zasad dotyczących bezpieczeństwa
• Bądź świadomy nowych zagrożeń
• Uważaj na znaki mówiące o bezpieczeństwie
• Noś otrzymaną odzież ochronną
• W razie pytań, ZATRZYMAJ SIĘ i POPROŚ o pomoc.

Dodatkowe prawa mają zastosowanie, jeśli masz mniej 
niż 18 lat. Twój pracodawca powinien ocenić ryzyko 
dla twojego zdrowia i samopoczucia zanim zaczniesz 
pracę, biorąc pod uwagę twój brak doświadczenia i 
świadomości ryzyka.

Twój pracodawca powinien zapewnić ochronę twojego 
zdrowia, bezpieczeństwa i samopoczucia w pracy. Masz 
prawo do informacji, porady i otrzymania instrukcji, 
szkolenia i nadzoru, aby chronić twoje zdrowie i 
bezpieczeństwo. Musisz odpowiednio dbać o swoje 
własne zdrowie i bezpieczeństwo, a także innych ludzi, na
których twoja praca może mieć wpływ.
Musisz współpracować z pracodawcą, by umożliwić mu 
wypełnienie jego obowiązków.

We współpracy z 11 Radami Regionalnymi

Tłumaczenie niniejszego dokumentu jest dostępne do pobrania pod adresem www.hseni.gov.uk/newtothejob w następujących językach; chiński 
(mandaryński), polski, litewski i rumuński.

Więcej informacji:   
Wejdź na: www.hseni.gov.uk/newtothejob 
Zadzwoń: 0800 0320 121 
Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby 
otrzymać więcej informacji i wskazówek. 

Zapoznaj się z broszurą                                   HSENI, 
aby dowiedzieć się więcej.

Mam mniej niż 18 lat - czego 
powinienem oczekiwać od pracodawcy?

Jakie mam prawa i obowiązki 
w pracy?

Czy mogę odmówić, jeśli nie 
czuję się bezpiecznie?

Jakie powinienem przejść 
szkolenie?

Bezpieczeństwo w pracy  
Informacje dla Pracowników



Prawdopodobieństwo, że pracownik będzie miał 
wypadek w pracy w ciągu 6 pierwszych miesięcy jest tak 
samo wysokie jak w ciągu pozostałych lat pracy łącznie*. 
Jako pracodawca, masz prawny obowiązek upewnić 
się, zgodnie z Rozporządzeniem o Zarządzaniu BHP z 
2000 r., że nowi i niedoświadczeni pracownicy nie są 
wystawieni na ryzyko w wyniku:

• braku doświadczenia
• nieświadomości istniejącego lub potencjalnego ryzyka
• niedojrzałości
• trudności ze zrozumieniem języka

1. Zdolności
Oceń zdolności nowego pracownika. Na przykład: 
• umiejętności czytania i liczenia
• ogólny stan zdrowia
• odpowiednie doświadczenie w pracy
• fizyczna zdolność wykonywania pracy
• znajomość wykonywanych czynności i środowiska 

pracy (szczególnie, jeśli szybko się zmieniają, jak w 
przypadku placów robót).

Oceń kwestie kulturowe i językowe (zrozumienie 
angielskiego/polskiego), jeśli stosowne. Może wystąpić 
konieczność użycia metod wizualnych, nie werbalnych, 
takich jak zdjęcia, znaki czy materiały naukowe w postaci 
klipów video/płyt DVD/CD-ROM.

2. Instruktarz stanowiskowy 
Przeprowadź instruktarz. Zaplanuj go dokładnie, 
włączając zdjęcia potencjalnych zagrożeń, jeśli jest to 
możliwe i używaj prostego, zrozumiałego języka. Poświęć 
trochę czasu na obejście miejsca pracy lub placu robót 
z nowymi pracownikami i pokaż im,  gdzie znajdują się 

główne obszary zagrożeń (np. upadki, przenoszenie 
ręczne i transport).

3. Środki kontrolne
Upewnij się, że środki kontrolne, chroniące przed 
ryzykiem, są aktualne i odpowiednio stosowane i 
utrzymywane:
• Włącz pracowników i przedstawicieli BHP do dyskusji na 

temat ryzyka i najlepszych sposobów zapewniania ochrony 
nowym pracownikom.

• Podkreśl wagę zgłaszania wypadków i sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznych.

• Przeprowadź odpowiednie czynności w celu umożliwienia 
nadzoru ochrony zdrowia.

• Jeśli jest to konieczne, upewnij się, że zapewniono 
odpowiednią odzież ochronną i że jest ona właściwie 
utrzymywana, bez obciążania kosztami pracowników.

4. Informacje
Zapewnij odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia 
w zakresie ryzyka, na które mogą być wystawieni 
nowi pracownicy oraz środków, które będą musieli 
zastosować, by się przed nim zabezpieczyć.

5. Nadzór
Zapewnij odpowiedni nadzór. Upewnij się, że pracownicy 
wiedzą, jak zgłaszać wątpliwości oraz że przełożeni mają 
świadomość potencjalnych problemów wynikających z 
braku wiedzy i doświadczenia.

6. Sprawdź zrozumienie
Upewnij się, czy pracownicy zrozumieli przekazane 
im informacje, instrukcje i szkolenie konieczne 
do bezpiecznego wykonywania pracy oraz że ich 
przestrzegają, szczególnie w trakcie kluczowych, 
pierwszych dni/ tygodni w pracy. Upewnij się, że 
pracownicy wiedzą, w jaki sposób i komu mogą zgłaszać 
wątpliwości dotyczące ich zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
że znają ustalenia lub procedury awaryjne. 
 
Weź pod uwagę potrzeby osób szczególnie 
narażonych, takich jak młodzież czy imigranci. 
Szczególnie młodym ludziom może brakować 
doświadczenia i dojrzałości w pracy w porównaniu 
z innymi pracownikami, mogą więc być bardziej 
narażeni. 
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Sześć kroków w celu zapewnienia ochrony 

nowych i niedoświadczonych pracowników
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