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Rozdział VI  
Profilaktyczna ochrona zdrowia  
 
Art. 226. Pracodawca:  
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne 

środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;  
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach 

ochrony przed zagrożeniami.  
Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym  
i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:  
1) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla 

zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników;  
2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować  

i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.  
§ 2. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając zróżnicowane działanie na organizm 

człowieka czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz konieczność podjęcia 
niezbędnych środków zabezpieczających przed ich działaniem, określi, w drodze rozporządzenia:  
1) tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 2;  
2) przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych;  
3) wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary;  
4) sposób rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów;  
5) wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom.  
Art. 228. § 1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze rozporządzenia, Międzyresortową Komisję do 
Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia  
w Środowisku Pracy, określi jej uprawnienia oraz sposób wykonywania zadań.  

§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy:  
1) przedkładanie Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej14) wniosków dotyczących wartości najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – do celów 
określonych w § 3;  

2) inicjowanie prac badawczych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.  
§ 3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej15) w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej16) 

określi, w drodze rozporządzenia, wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  
Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:  
1) osoby przyjmowane do pracy;  
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na 

stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.  
§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:  

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na 
stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;  

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie 
lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu 
na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom 
występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych.  
§  12.  Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby 
pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. 

                                                 
14 Obecnie: ministrowi właściwemu do spraw pracy. 
15 Obecnie minister właściwy do spraw pracy. 
16 Obecnie: ministrem właściwym do spraw zdrowia. 



 

§  13.  Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12, aktualnego orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na 
badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.  

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy 
trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom 
lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.  

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach 
pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje 
prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu 
należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.  

§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego 
stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy 
opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.  

§ 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania 
wydanego przez pracodawcę.  

§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji  
i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom 
okresowe badania lekarskie także:  
1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami;  
2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi 

badaniami.  
§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca 

ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na 
warunki pracy.  

§  7.  Pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich, o których mowa 
w § 1, 2 i 5, orzeczenia i skierowania uzyskane na podstawie § 13 oraz skierowania, o których mowa w § 
4a. 

§  71.  W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o którym mowa w § 13, nie 
odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie 
przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.   

§ 8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy 
określi, w drodze rozporządzenia:  
1) tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań okresowych,  

a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,  
2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w niniejszej ustawie 

i w przepisach wydanych na jej podstawie,  
3) zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także 

wzory tych dokumentów,  
4) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,  
5) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania,  

o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 
zdanie drugie  

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań lekarskich, 
o których mowa w § 1, 2 i 5, profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,  
a także informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u pracodawcy oraz ochrony danych 
osobowych osób poddanych badaniom.  
Art. 230. § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby 
zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas 
określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie 
czynnika, który wywołał te objawy.  

§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi 
przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.  
Art. 231. Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy 
pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis art. 230 § 2 stosuje się 
odpowiednio.  



 

Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie 
uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów 
profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz 
wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.  
Art. 233. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-
sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.  
 
Rozdział VII  
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe  
 
Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy 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.  

§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy 
i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, 
który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy 
pracy.  

§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.  
§ 31. Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 

przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.  
§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.  

Art. 235. § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu 
inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia 
choroby zawodowej.  

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania 
choroby zawodowej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 1 pkt 6.  

§ 21. W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:  
1) lekarz,  
2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta  
– kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku 
podstaw do jej rozpoznania.  

§ 22. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były 
pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy 
czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad 
nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.  

§ 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:  
1) ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, 

działając w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym;  
2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej  

i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze;  
3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.  

§ 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób 
zawodowych i podejrzeń o takie choroby.  

§ 5. Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny 
pracy wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 11 oraz do właściwego 
państwowego inspektora sanitarnego.  
Art. 2351. Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli 
w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że 
została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku 
pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.  
Art. 2352. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić  
w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod 
warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie 
chorób zawodowych.  
Art. 236. Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników 
tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.  



 

Art. 237. § 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:  
1) sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób 

ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy,  
2) skład zespołu powypadkowego,  
3) wykaz chorób zawodowych,  
4) okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania 

choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym,  
5) sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób 

zawodowych,  
6) podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych  
– uwzględniając aktualną wiedzę w zakresie patogenezy i epidemiologii chorób powodowanych przez 
czynniki szkodliwe dla człowieka występujące w środowisku pracy oraz kierując się koniecznością 
zapobiegania występowaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

§ 11. Rada Ministrów wskaże w drodze rozporządzenia instytut medycyny pracy, do którego 
pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej oraz termin, w którym ma ono być 
przesłane, mając na uwadze specjalizację instytutu oraz rodzaj prowadzonych w nim badań.  

§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące poszkodowanego, składu 
zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem 
przy pracy, oraz wnioski i zalecane środki profilaktyczne, a także pouczenie dla stron postępowania 
powypadkowego.  

§ 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór statystycznej karty 
wypadku przy pracy, uwzględniając dane dotyczące pracodawcy, poszkodowanego, wypadku przy 
pracy, a także jego skutków oraz sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego 
urzędu statystycznego.  
§ 4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:  
1) sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także prowadzenia rejestrów 

chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory dokumentów stosowanych  
w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane objęte rejestrem.  

2) (uchylony)  
Art. 2371. § 1. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową 
określoną w wykazie, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 3, przysługują świadczenia z ubezpieczenia 
społecznego, określone w odrębnych przepisach.  

§ 2. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za 
utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów 
niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz 
wartości pieniężnych.  
 
Rozdział VIII  
Szkolenie  
 
Art. 2372. Minister Edukacji Narodowej17) jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu 
zakresu tej problematyki z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej18).  
Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 
zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku 
podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy 
bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.  

21.  Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  
w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być 
okresowo powtarzane. 

                                                 
17 Obecnie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 
18 Obecnie: ministrem właściwym do spraw pracy. 



 

§  22.  Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku 
pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy 
w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie 
wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, 
wynika, że jest to konieczne. 

§  23.  W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów  
o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia 
kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika,  
o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 
miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. 

§  24.  Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 
pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się 
konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia 
dokonania oceny ryzyka. 

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.  
Art. 2374. § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.  

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.  

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Art. 2375. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące 
treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których 
pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.  
 
Rozdział IX  
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  
 
Art. 2376. § 1. 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.  

§ 2. (uchylony).  
§ 3. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.  
Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie 
robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:  
1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;  
2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.  

§ 2. Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, 
za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  

§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią 
obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub 
skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami 
biologicznie zakaźnymi.  

§ 4. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca 
wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.  
Art. 2378. § 1. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1  
i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.  

§ 2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa w art. 2376 § 1 i art. 
2377 § 1, stanowią własność pracodawcy.  
Art. 2379. § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.  
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§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, 
konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.  

§ 3. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być 
wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego 
w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.  
Art. 23710. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież  
i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi 
lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie  
w miejscu przez niego wyznaczonym.  

§ 2. Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania przedmiotów, o których 
mowa w § 1, jest niedopuszczalne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


