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Odpowiedzialny pracodawca, 
czyli bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy

Zachowanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych stanowi
bardzo ważny aspekt prowadzenia działalności usługowej w każdej gałęzi
gospodarki. W przypadku usług z zakresu beauty, higiena ma znaczenie
zarówno z punktu widzenia klienta, jak i pracownika. Usługa wykonana
w higienicznych warunkach, przy użyciu odpowiednio dobranych
narzędzi i z zachowaniem dużej staranności, powinna być gwarantem
satysfakcji klienta oraz bezpieczeństwa pracowników. 

Ko niecz ność za pew nie nia hi gie nicz nych
i bez piecz nych wa run ków pra cy, jak rów -
nież dą że nie do ich sta łej po pra wy, wy ni ka
bez po śre dnio z za pi sów usta wy ko deks
pra cy. Ogra ni cze nie sy tu a cji, które mo gą
być źródłem na ra że nia pra cow ni ka na czyn -
ni ki szko dli we dla zdro wia w miej scu pra cy,
po win no być jed nym z prio ry te tów każ de -
go pra co daw cy. Jed nak że sze ro ki wa chlarz
pro po no wa nych na ryn ku usług, róż no rod -
ność sto so wa nych za bie gów, jak i bo ga ta li -
sta ak tów pra wnych, które pre cy zu ją sta -
wia ne wy ma ga nia, stwa rza ją nie bez pie -
czeń stwo po mi nię cia czę ści obo wiąz ków,
ma ją cych być pod sta wą hi gie nicz nej pra cy.
Okre śle nie wszy st kich za gro żeń, które mo -
gą wy stą pić na kon kret nym sta no wi sku oraz
za pew nie nie od po wie dniej ochro ny za tru -
dnia ne go per so ne lu, mo że w ta kiej sy tu a cji
sta no wić dla przed się bior cy ogrom ne wy -
zwa nie. Jest to jed nak naj waż niej szy ele -

ment, fun da ment bu do wa nia bez piecz ne go
miej sca pra cy.

Wni kli wa ana li za wy stę pu ją cych za gro -
żeń da je rów nież pod sta wę do ge ne ro wa -
nia pra wi dło wej do ku men ta cji, wy ma ga nej
od osób pro wa dzą cych dzia łal ność go spo -
dar czą i za tru dnia ją cych pra cow ni ków. 

W oma wia nym sek to rze usług na le ży
roz wa żyć pro blem wy stę po wa nia szko dli -
wych dla zdro wia czyn ni ków: fi zycz nych
(w tym ha ła su), che micz nych (wy ni ka ją cych
z za sto so wa nia ko sme ty ków, środ ków my -
ją cych i de zyn fe ku ją cych) oraz bio lo gicz -
nych (ich źródłem mo że być za rów no klient
czy pra cow nik, jak i nie wła ści we po stę po -
wa nie z urzą dze nia mi, na rzę dzia mi i sprzę -
tem po moc ni czym).

Źródłem ha ła su, wy stę pu ją ce go w na -
tę że niu gra ni czą cym z war to ścia mi Naj wyż -
szych Do pu szczal nych Stę żeń i Na tę żeń,
mo że być sto so wa ny sprzęt np. w du żych
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sa lo nach fry zjer skich (ma szyn ki elek trycz ne,
su szar ki ręcz ne, su szar ki sto ją ce). Ogrom ne
zna cze nie ma wte dy ilość jed no cze śnie ob -
słu gi wa nych sta no wisk oraz ja kość uży wa -
nych w dzia łal no ści urzą dzeń, a tak że czę -
sto brak ad ap ta cji aku stycz nej po mie szczeń.
Zda rza się bo wiem, iż du że za gę szcze nie
punk tów ob słu gi klien ta w po łą cze niu z wy -
eks plo a to wa nym, nie wła ści wie ser wi so wa -
nym czy prze sta rza łym wy po sa że niem, wy -
wo łu je zwięk sze nie na tę że nia ha ła su. Igno -
ro wa nie pro ble mu po wo du je w kon se -
kwen cji dys kom fort klien tów i na ra że nie
pra cow ni ków na dzia ła nie po nad nor ma -
tyw ne go ha ła su. Mo że być on nie jed no -
krot nie źródłem do le gli wo ści zdro wot nych,
mo gą cych po ten cjal nie sta no wić za czą tek
cho ro by za wo do wej. W skraj nych sy tu a -
cjach war to wte dy roz wa żyć za sto so wa nie
no wych roz wią zań tech nicz nych i orga ni za -
cyj nych, np. wy mia nę sto so wa nych urzą -
dzeń. Moż na tak że uma wiać klien tów w ta -
ki spo sób, by uży wa nie sprzę tów nie po -
wo do wa ło na kła da nia się fal dźwię ko wych,
a tak że okre so wo prze pro wa dzać po mia ry,
w ce lu unik nię cia moż li wo ści prze kro cze nia
do pu szczal nych norm na tę że nia ha ła su na
sta no wi skach pra cy. 

Ob słu ga klien ta wią że się za wsze z po -
ten cjal ną moż li wo ścią wy stą pie nia szko dli -

wych dla zdro wia czyn ni ków bio lo gicz nych.
Czyn ni ki te mo gą sta no wić re al ne za gro że -
nie wy stą pie nia roż ne go ro dza ju cho rób:
po cząw szy od gry py i bro daw cza ka, po -
przez grzy bi cę, aż po opor tu ni stycz ne za -
pa le nie dróg mo czo wych, za pa le nie pę che -
rzy ka żół cio we go lub wsier dzia. Z moż li -
wo ścią po ja wie nia się te go ro dza ju czyn ni -
ków wią że się sze reg obo wiąz ków, cią żą -
cych za rów no na pra co daw cy, jak i na pra -
cow ni ku. Wszy st kie okre śla szcze góło wo
roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 22
kwiet nia 2005 r. w spra wie szko dli wych czyn -
ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia w śro do wi sku
pra cy oraz ochro ny zdro wia pra cow ni ków za -
wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki[1].

Do sto so wa nie wa run ków pra cy do wy -
mo gów sta wia nych tym roz po rzą dze niem
po wo du je ko niecz ność usta le nia, ja kie
czyn ni ki bio lo gicz ne wy stę pu ją na sta no wi -
skach w za kła dzie pra cy. Po mo cą w tym za -
kre sie jest pu bli ka cja pro fe so ra J. Dut kie wi -
cza i współ au to rów[2] oraz wie dza oso by
do ko nu ją cej ana li zy, po zwa la ją ca na po mi -
nię cie w do ku men ta cji tych, których wy stą -
pie nie w da nej stre fie kli ma tycz nej jest nie -
moż li we. Na pod sta wie do ko na nych usta -
leń two rzy się wy kaz szko dli wych czyn ni -
ków bio lo gicz nych, re jestr prac na ra ża ją -
cych pra cow ni ków na ich dzia ła nie (za kla sy -

Ryc. 1. Schemat rejestru prac narażających na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

liczba pracowników wykonujących prace

Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników
biologicznych, zaklasyfikowanych do 3 lub 4 grupy zagrożenia 

imię, nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu kontaktowego
pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy

wykaz czynności, podczas których pracownik jest lub może być narażony na
działanie szkodliwych czynników biologicznych
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fi ko wa nych do 3 lub 4 gru py za gro że nia ry -
zy ka za wo do we go) i re jestr pra cow ni ków
na to dzia ła nie na ra żo nych[1]. 

Wspo mnia ny re jestr pra cow ni ków  po -
wi nien za wie rać pew ne pod sta wo we ele -
men ty, do których na le żą m.in.: ro dzaj wy -
ko ny wa nej pra cy, sto pień za gro że nia spo -
wo do wa ne go dzia ła niem przedmio to we go
czyn ni ka, wy nik prze pro wa dzo nej oce ny
ry zy ka z po da niem na zwy szko dli we go
czyn ni ka bio lo gicz ne go i gru py za gro że nia,
licz bę pra cow ni ków na ra żo nych, awa rie
i wy pad ki zwią za ne z wy stę po wa niem za -
gro że nia oraz imię, na zwi sko, sta no wi sko
i nu mer te le fo nu kon tak to we go pra co daw -
cy lub oso by przez nie go upo waż nio nej do
nadzo ru w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy.

Nie zbęd nym kro kiem w ce lu ogra ni -
cze nia na ra że nia pra cow ni ka jest opra co -
wa nie oce ny ry zy ka za wo do we go, uwzglę -
dnia ją ce go m.in.: wy kaz wy stę pu ją cych
czyn ni ków (wraz z okre śle niem gru py, do
której zo sta ły za kla sy fi ko wa ne), czas na ra -
że nia pra cow ni ka, moż li wość po ten cjal ne -
go dzia ła nia aler gi zu ją ce go lub to ksycz ne go
szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go i cho -
ro by, która mo że wy stą pić w na stęp stwie
wy ko ny wa nej pra cy[1]. Jest to do ku ment,
ma ją cy na ce lu osza co wa nie moż li wo ści
wy stą pie nia za gro żeń oraz okre śle nie
i wdro że nie wszel kich do stęp nych środ ków
ochro ny, które zmniej szą po ziom ry zy ka
lub cał ko wi cie je wy e li mi nu ją. Na le ży pa -
mię tać, że za bie gi wy ko ny wa ne w oma wia -
nej gru pie obiek tów mo gą wią zać się
z moż li wo ścią na ru sze nia cią gło ści tka nek.
Ist nie je wte dy praw do po do bień stwo wy -
stą pie nia na ra że nia na czyn ni ki bio lo gicz ne
za kla sy fi ko wa ne do 3 gru py za gro że nia
(WZW B, WZW C, HIV). Ro śnie wów czas
od po wie dzial ność przed się bior cy za ewen -
tu al ne skut ki zdro wot ne, mo gą ce wy stą pić
u pra cow ni ków i klien tów. Wzra sta ją rów -
nież wy ma ga nia wo bec pra co daw cy, tak że

for mal ne. Ko niecz ne sta je się za pew nie nie
her me tycz no ści pro wa dzo nych za bie gów
upięk sza ją cych, po przez za pew nie nie wła -
ści wych środ ków ochro ny in dy wi du al nej
każ de mu z pra cow ni ków oraz pra wi dło wo
prze pro wa dzo ną de kon ta mi na cję sto so wa -
nych na rzę dzi. Nie zbęd ne sta je się opra co -
wa nie re je stru prac i pra cow ni ków, na ra żo -
nych na dzia ła nie szko dli wych dla zdro wia
czyn ni ków, a tak że in struk cji po stę po wa nia,
które bę dą ade kwat ne do za i st nia łej sy tu a -
cji. Na le ży rów nież opra co wać i bez wzglę -
dnie sto so wać m.in. pro ce du ry:
• de zyn fek cji,
• bez piecz ne go usu wa nia i po stę po wa nia

z od pa da mi (ska żo ny mi krwią lub in ny -
mi pły na mi ustro jo wy mi).

In nym aspek tem, zwią za nym z obe cno -
ścią czyn ni ków bio lo gicz nych, jest obo wią -
zek zor ga ni zo wa nia (nie za leż nie od licz by
za tru dnia nych osób) wy dzie lo ne go po mie -
szcze nia, słu żą ce go do spo ży wa nia wła -
snych po sił ków oraz na po jów w bez piecz -
nych wa run kach. Wy mo giem, sta no wią cym
śro dek pre wen cyj ny, jest obo wią zek za pro -
po no wa nia per so ne lo wi uod por nie nia przy
uży ciu do stęp nych szcze pio nek. Do ty czy to
jed nak wy łącz nie sy tu a cji, w których wy stę -
pu je na ra że nie na czyn ni ki bio lo gicz ne za -
kwa li fi ko wa ne do gru py 3 lub 4 za gro że nia.

Pra wi dło we po stę po wa nie de kon ta mi -
na cyj ne (opar te m.in. na sto so wa niu środ -
ków o sze ro kim spek trum dzia ła nia bio bój -
cze go), jak rów nież uży wa nie w dzia łal no ści
za wo do wej du żej ilo ści środ ków czy sto ści
i ko sme ty ków, stwa rza moż li wość na ra że -
nia pra cow ni ków na dzia ła nie sub stan cji
i mie sza nin za gra ża ją cych zdro wiu. 

Wszy st kie pro duk ty kla sy fi ko wa ne ja ko
nie bez piecz ne dla zdro wia czło wie ka lub
śro do wi ska na tu ral ne go pod le ga ją prze pi -
som usta wy o sub stan cjach i mie sza ni nach
che micz nych[3]. Zgo dnie z za pi sa mi wska za -
nej nor my pra wnej, każ dy z te go ro dza ju
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pro duk tów mu si zo stać wła ści wie ozna ko -
wa ny, a każ da do sta wa przedmio to wych
pro duk tów odbior cy pro fe sjo nal ne mu wią -
że się z ko niecz no ścią do star cze nia kar ty
cha rak te ry sty ki pro duk tu. 

Sto su ją cy che mi ka lia jest zo bo wią za ny
do spo rzą dze nia spi su wszy st kich nie bez -
piecz nych sub stan cji i mie sza nin, uży wa -
nych w pro ce sie pra cy, a tak że do po sia da -
nia ak tu al nych kart cha rak te ry sty ki wszy st -
kich pro duk tów kla sy fi ko wa nych ja ko nie -
bez piecz ne. Kar ty cha rak te ry sty ki po zwa la -
ją na ge ne ro wa nie do ku men ta cji zwią za nej
z uży wa niem pro duk tów o nie bez piecz -
nych wła ści wo ściach. Na pod sta wie in for -
ma cji za war tych w po szcze gól nych sek cjach
kar ty, podob nie jak w przy pad ku szko dli -
wych dla zdro wia czyn ni ków bio lo gicz nych,
oce nia się ry zy ko za wo do we, zwią za ne
z wy stę po wa niem na sta no wi sku pra cy
szko dli wych czyn ni ków che micz nych, a tak -
że ewen tu al ny wpływ sa mej mie sza ni ny na
czło wie ka po przez na ra że nie dro gą od de -
cho wą, po kar mo wą i der mal ną. Na ba zie

in for ma cji za war tych w kar tach cha rak te ry -
sty ki, na le ży spo rzą dzić sta no wi sko wą in -
struk cję BHP, wska zu ją cą bez piecz ne i hi -
gie nicz ne spo so by po stę po wa nia w sy tu a cji
wy stą pie nia za gro że nia. Z tre ścią kart cha -
rak te ry sty ki trze ba za po znać pra cow ni ków
i le ka rza prze pro wa dza ją ce go ba da nia pro -
fi lak tycz ne. Prze ka za nie in for ma cji na te mat
pro duk tów aler gi zu ją cych i draż nią cych po -
zwo li na unik nię cie cho rób, podraż nień
i ab sen cji wśród pra cow ni ków. 

W tym miej scu na le ży pod kre ślić, że tyl -
ko wy ra źne wska za nia le ka rza, który spra -
wu je pro fi lak tycz ną opie kę me dycz ną nad
za kła dem pra cy (opie ra ją ce go się na za pi -
sach kart cha rak te ry sty ki lub in nych wy mo -
gów, ogra ni cza ją cych ry zy ko po waż ne go
za gro że nia zdro wia pra cow ni ków), po zwa -
la ją na do po sa że nie ap tecz ki pierw szej po -
mo cy w le ki ra tu ją ce ży cie pra cow ni ków. 

Za sa dy ozna ko wa nia che mi ka liów re gu -
lo wa ne są na to miast roz po rzą dze niem Par -
la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy, zwa nym po -
pu lar nie CLP. Do 1 czerw ca 2015 r. obo -

Ryc. 2. Oznakowanie substancji i mieszanin w okresie przejściowym.
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wią zy wał okres przej ścio wy, do pu szcza ją cy
współ i st nie nie sta re go sy ste mu ozna ko wy -
wa nia oraz sy ste mu CLP[4].

Uży wa jąc środ ków o dzia ła niu de zyn -
fe ku ją cym, nie moż na za po mnieć o wy -
mo gach do ty czą cych ko niecz no ści re je -
stra cji pro duk tów bio bój czych. Pra wo
unij ne do pu szcza w obro cie i sto so wa niu
je dy nie te, na które zo sta ły wy da ne sto -
sow ne po zwo le nia kra jo we bądź eu ro pej -
skie. Brak po zwo le nia (które go nu mer po -
wi nien zna leźć się na ety kie cie opa ko wa -
nia pro duk tu) mo że skut ko wać wy co fa -
niem z obro tu oraz wstrzy ma niem sto so -
wa nia do cza su uzy ska nia wła ści we go po -
zwo le nia.

Do ko nu jąc wy bo ru środ ków de zyn fe -
ku ją cych, war to za po znać się z do łą czo ną
do ku men ta cją i tre ścią ety kie ty. Te pod sta -
wo we dzia ła nia po zwo lą na unik nię cie sy tu -
a cji, w której wstrzy ma nie sto so wa nia nie -
wła ści wie ozna ko wa ne go środ ka de zyn fe -
ku ją ce go unie moż li wi dal sze pra wi dło we
funk cjo no wa nie obiek tu. 

Do dzia łań pre wen cyj nych, na ka za nych
pra wo daw cy na mo cy pra wa, na le ży pod -
no sze nie świa do mo ści pra cow ni ków po -
przez orga ni zo wa nie sy ste ma tycz nych
szko leń, których istot nym ele men tem jest
in for mo wa nie na te mat za gro żeń i czyn ni -

ków szko dli wych, wy stę pu ją cych na sta no -
wi skach pra cy.

Świa do mość za gro żeń, wła ści wa oce na
sy tu a cji oraz umie jęt no ści na by te pod czas
szko leń, w po łą cze niu z pra wi dło wo zor ga -
ni zo wa nym sta no wi skiem, to pod sta wa
bez piecz nej i hi gie nicz nej pra cy nie tyl ko
w obiek tach usłu go wych sek to ra be au ty.

Pi śmien nic two:
1. Roz po rzą dze nie z dnia 22 kwiet nia 2005 r. w spra -

wie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych dla zdro -
wia w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia pra -
cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki
(Dz. U. z 2005 r. nr 81 poz. 716 z późn. zm.).

2. Dut kie wicz J., Śpie wak R., Ja błoń ski L.: Kla sy fi ka cja
szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych wy stę pu ją cych
w śro do wi sku pra cy oraz na ra żo nych na nie grup za -
wo do wych. In sty tut Me dy cy ny Wsi, Lu blin 1999.

3. Usta wa z dnia 25 lu te go 2011r. o sub stan cjach che -
micz nych i ich mie sza ni nach (Dz. U. Nr 63 poz.
322).

4. Usta wa z dnia 25 lu te go 2011r. o sub stan cjach che -
micz nych i ich mie sza ni nach (Dz. U. Nr 63 poz.
322).

Artykuł prezentowany jest w ramach kampanii społecznej Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego „Mam świadomość, jak być zdrowym” adresowanej do podmiotów sektora „beauty”

województwa śląskiego. Właściciele i pracownicy zakładów, będą mogli uczestniczyć w organizowanych 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego bezpłatnych szkoleniach, 

których harmonogram zamieszczony będzie na stronie internetowej Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach 

www.wsse.katowice.pl.


	72 BHP
	73 BHP
	74 BHP
	75 BHP
	76 BHP

