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Nadzór nad wykonywaniem pracy w 
praktyce – odpowiedzialność pracodawcy  
 

Kontrola czy nadzór? 

                Nadzór nad pracownikami jako cecha stosunku pracy 

Osoby sprawujące nadzór 

Prace szczególnie niebezpieczne 

Odpowiedzialność osób sprawujących nadzór 
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Nadzór nad pracownikami 

Działania polegające na obserwacji 
i kontroli sposobu wykonywania 
pracy w celu korygowania 
nieprawidłowych zachowań 
mogących zagrażać samemu 
pracownikowi jak i jego otoczeniu. 
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Art. 22 § 1 Kodeksu pracy 

Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem, oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a 
pracodawca do zatrudnienia 
pracownika za wynagrodzeniem. 
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Nadzór prewencyjny i korygujący 

Nadzór nad pracownikami w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy polega 
na wydawaniu poleceń prewencyjnych 
w celu niedopuszczenia do powstania 
zagrożeń związanych z wykonywaną 
pracą oraz poleceń korygujących 
zagrożenia ujawnione. 
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Sprawowanie nadzoru 

Sam fakt wydania nakazu pracowania zgodnie z 
przepisami bhp lub zakazu stosowania 
niewłaściwych metod pracy nie jest 
wystarczający, jeżeli kierownik (pracodawca) 
zapomina o obowiązku dopilnowania, aby te 
nakazy i zakazy były przez pracowników 
przestrzegane (wyrok SN z dnia 3 grudnia 1963 
r. II PR 558/63). 
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Sprawowanie nadzoru i kontroli 

Kontrola  

Nadzór 

Kontrola 

Nadzór 

Kontrola 

Nadzór 
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Osoby sprawujące nadzór 

Pracodawca 

Dyrektor 

Kierownik Brygadzista 

Kierownik 

Mistrz 
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Osoby sprawujące nadzór 
Szkolenie w dziedzinie bhp 

Jednym z warunków powierzenia 
obowiązków w zakresie nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
ukończenie szkolenia wraz z 
egzaminem dla pracodawców i innych 
osób kierujących pracownikami. 
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Prace szczególnie niebezpieczne 

roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez 
wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części 

prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 

prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, w szczególności substancji 
i preparatów chemicznych zaliczonych do niebezpiecznych 

prace na wysokości 
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Prace szczególnie niebezpieczne 
Obowiązki pracodawcy 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami  

wyznaczonych w tym celu osób 

odpowiednie środki zabezpieczające 

instruktaż pracowników (imienny podział pracy, kolejność 
wykonywania zadań,  wymagania bhp) 
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Prace szczególnie niebezpieczne 
Obowiązki pracodawcy 
Pracodawca jest odpowiedzialny za organizowanie 
prac w sposób zapewniający bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy i to on ustala 
szczegółowe zasady prowadzenia prac (zapisy w 
instrukcjach czy procedurach zakładowych) a 
także ustala, które prace będą wykonywane pod 
bezpośrednim nadzorem i czy będzie to nadzór 
sprawowany przez przełożonego, czy przez inne, 
wyznaczone osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz 
wiedzę. 
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Prace szczególnie niebezpieczne 
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Prace szczególnie niebezpieczne 
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Osoby sprawujące bezpośredni nadzór 

Wyznaczone imiennie przez pracodawcę 

Znające przepisy bhp + szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami 

Kompetentne 

Posiadające cechy lidera 
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Prace szczególnie niebezpieczne 
Sprawowanie nadzoru 

Jednoczesne nadzorowanie i 
wykonywanie prac szczególnie 
niebezpiecznych możliwe jest jedynie 
przy takich pracach, które nie 
spowodują obniżenia skuteczności 
wykonywania funkcji nadzorczych.  
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Odpowiedzialność osób 
sprawujących nadzór 

Jeżeli pracodawca albo inna osoba kierując 
pracownikami nie realizuje wynikających z przepisów 
prawa obowiązków w zakresie nadzoru, nadzoru 
bezpośredniego lub stałego nadzoru bezpośredniego, 
to tym samym nie przestrzega przepisów lub zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedopełnienie tych 
obowiązków stanowi zaś, zgodnie z art. 283 § 1 k.p., 
wykroczenie podlegające karze grzywny od 1000 do 
30.000 zł.  
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Odpowiedzialność osób 
sprawujących nadzór 

Art. 220 Kodeksu karnego 
Kto będąc odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia 
wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża 
pracownika na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
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Odpowiedzialność osób 
sprawujących nadzór 

Naruszenie przez pracownika pełniącego funkcje 
kierowniczą przepisów (zasad) bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zwłaszcza w sposób prowadzący do 
zagrożenia życia lub zdrowia podwładnych może być 
uznane za ciężkie naruszenie przez pracownika 
podstawowych obowiązków pracowniczych (wyrok SN 
z dnia 24 sierpnia 1961 r. II CR 826/61) i stanowić 
przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy 
bez wypowiedzenia art. 52 § 1 k.p. 
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dr Gregorz Łyjak 
Prezes Stowarzyszenia  
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
grzegorz@lyjak.eu 
 

Dziękuję za uwagę 


