
 
 

 
 

 
  
   

 
  

 
   
     
    

  

 
  

    

   
  
  

  

 
    

 
     

 
  

  

 

 

  

 

Bezpieczeństwo
i higiena pracy 
Prewencja zaczyna się tutaj 

Ontaryjska Ustawa o zdrowiu i 
bezpieczeństwie pracowniczym
(Occupational Health and Safety
Act) określa prawa pracownika. 
Ustanawia ona rolę jaką odgrywają 
pracodawcy, zwierzchnicy i sami 
pracownicy we wspólnym tworzeniu 
bezpiecznych miejsc pracy. 

Popraw warunki BHP: 
• Dowiedz się więcej o Komitecie lub o 
Przedstawicielstwie ds. BHP w twoim 
miejscu pracy. 

• Porozmawiaj ze swoim pracodawcą, 
zwierzchnikiem, pracownikami, 
Komitetem lub Przedstawicielem ds. 
BHP na temat zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zadzwoń do Ministerstwa Pracy  
pod numer 1-877-202-0008
Zgłoś natychmiast poważne obrażenia, wypadki 
śmiertelne i odmowy wykonania pracy. 
Informacje na temat przepisów BHP dostępne 
w dniach roboczych między 8:30 a 17:00. 
Nagłe wypadki? Zawsze natychmiast  
zadzwoń pod 911.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
ontario.ca/healthandsafetyatwork 
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Pracownicy mają prawo: 
• Poznania niebezpieczeństw w miejscu pracy i dowiedzieć się jak ich unikać. 
• Uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów związanych z BHP w 
miejscu pracy. 
• Odmowy zatrudnienia, które według nich jest niebezpieczne. 

Pracownicy muszą: 
• Przestrzegać prawa i procedur BHP w miejscu swojego zatrudnienia. 
• Nosić i używać ubioru ochronnego wymaganego przez pracodawcę. 
• Pracować i zachowywać się w sposób, który nie narazi na 
niebezpieczeństwo ich samych ani inne osoby. 
• Zgłaszać wszelkie niebezpieczeństwa i urazy do swojego zwierzchnika. 

Pracodawcom NIE wolno podjąć działań przeciwko pracownikom, 
którzy zgodnie z prawem wyrażają zastrzeżenia co do 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. 

Pracodawcy muszą: 
• Upewnić się, że pracownicy wiedzą o zagrożeniach i niebezpieczeństwach 
poprzez udzielanie im informacji, instrukcji i szkolenia jak pracować 
bezpiecznie. 
• Upewnić się, że zwierzchnicy wiedzą jak chronić zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników w trakcie wykonywania obowiązków. 
• Stworzyć przepisy BHP dla ich miejsca pracy. 
• Upewnić się, że wszyscy przestrzegają prawa i zasad BHP. 
• Upewnić się, że pracownicy noszą i używają właściwego ubioru 
ochronnego. 
• Zrobić wszystko, czego wymagają okoliczności aby ochronić pracowników 
przed urazami lub chorobą zawodową. 

Zwierzchnicy muszą: 
• Poinformować pracowników o niebezpieczeństwach miejsca pracy i 
reagować na ich zastrzeżenia. 
• Pokazać pracownikom jak pracować bezpiecznie i upewnić się, że stosują 
się oni do procedur BHP miejsca pracy. 
• Upewnić się, że pracownicy noszą i używają właściwego ubioru 
ochronnego. 
• Zrobić wszystko, czego wymagają okoliczności aby ochronić pracowników 
przed urazami lub chorobą zawodową. Po
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http://www.labour.gov.on.ca/english/hs/index.php



