
1.Wprowadzenie

Obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa przewidują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy, np.:

– rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa;

– rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin.

2.Rola barw, znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Głównym zadaniem znaków i sygnałów bezpieczeństwa jest informowanie pracowników o 
występujących w danym zakładzie pracy zagrożeniach. Wszystkie miejsca zakładu, w których 
występują zagrożenia powinny być oznakowane widocznymi znakami lub barwami 
bezpieczeństwa.

Przed zastosowaniem znaków i barw bezpieczeństwa w konkretnym miejscu w zakładzie należy:

• dokonać analizy oceny ryzyka zawodowego,

• zastosować wszystkie możliwe środki eliminujące to ryzyko.

Pracodawca powinien zapewnić stosowanie znaków lub sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, 
gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami 
stosowanymi w organizacji pracy.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy 
znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów 
oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.

Znaki i sygnały bezpieczeństwa powinny być stosowane do przekazywania informacji określonych 
w niniejszym załączniku oraz powinny spełniać wymagania w nim zawarte. Wymagania dotyczące 
znaków bezpieczeństwa są określone w Polskich Normach.

Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako 
znaki stałe.

3.Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku - w miejscu lub w 
najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia - przy wejściu 
na teren, na którym występuje zagrożenie.

Miejsce, w którym znajdują się znaki bezpieczeństwa, powinno być dobrze oświetlone, łatwo 
dostępne i widoczne. W przypadku gdy znaki znajdują się w miejscu o niedostatecznym poziomie 



oświetlenia dziennego, miejsce to powinno być oświetlone światłem elektrycznym albo powinny 
być zastosowane znaki wykonane z materiału posiadającego zdolność emisji światła po usunięciu 
źródła wzbudzającego lub pokryte takim materiałem.

Znak bezpieczeństwa powinien być usunięty, gdy przestanie istnieć zagrożenie, którego on dotyczy

4.Znaki bezpieczeństwa

Przedmiotem są znaki ochrony i higieny pracy stosowane w celu zapobiegania wypadkom, utracie 
zdrowia i uniknięcia niebezpieczeństw. Zakres niniejszego opracowania dotyczy znaków ochrony i 
higieny pracy stosowany w zakładach przemysłowych na stanowiskach pracy i innych obiektach 
pracy, przeznaczonych do ostrzegania i informowania pracowników oraz innych przebywających 
tam osób. Opracowanie nie dotyczy znaków ewakuacyjnych stosowanych w komunikacji 
kolejowej, drogowej, żegludze śródlądowej, morskiej i powietrznej. Opracowanie nie dotyczy 
oznaczeń zleconych w transporcie i przewozie substancji niebezpiecznych i mieszanin.


