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Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy stanu Illinois [820 ILCS 219] zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników stanowych i lokalnych agencji rządowych. 
Plan Stanu Illinois (Illinois State Plan) to plan rozwojowy częściowo finansowany z grantu federalnego. Wszelkie zastrzeżenia związane z zarządzaniem Planem Stanu Illinois 
mogą być przesyłane do Biura OSHA Region V (OSHA Region V Office): Federal Building, 230 South Dearborn Street, Room 3244, Chicago, IL 60604. Telefon: 3123532220

Wymagane wywieszone informacje dla stanowych i lokalnych 
pracodawców rządowych

PRACOWNIK: 
• Ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy. 
• Ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących

zdrowia lub bezpieczeństwa u pracodawcy lub
poufnie w ILOSHA (Departament Bezpieczeństwa i
Higieny pracy stanu Illinois).

• Ma prawo poprosić o kontrolę ILOSHA, jeżeli uważa,
że w pracy panują warunki zagrażające zdrowiu lub
bezpieczeństwu.

• Ma prawo uczestniczyć w kontroli ILOSHA oraz do
poufnej rozmowy z inspektorem.

• Ma prawo zapoznać się z upomnieniem pracodawcy
wydanym przez ILOSHA.

• Musi stosować się wszystkich wytycznych podanych
w Ustawie o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy stanu
Illinois (Illinois Occupational Safety and Health Act),
które mają zastosowanie do czynności i zachowań
pracownika na danym stanowisku.

• Może złożyć skargę u ILOSHA  w ciągu 30 dni jeżeli
był(a) ofiarą działań odwetowych za egzekwowanie
przysługujących mu/jej zgodnie z Ustawą praw.

• Ma prawo do otrzymania dokumentacji medycznej
oraz dokumentacji dotyczącej narażenia na toksyczne
i szkodliwe substancje i warunki.

PRACODAWCA: 
• Ma obowiązek do zapewnienia pracownikowi miejsca

pracy, które jest wolne od znanych zagrożeń.
• Musi stosować się do wszystkich obowiązujących norm

zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy stanu
Illinois.

• Ma obowiązek wywiesić tę informację w miejscu pracy
oraz wszystkie zawiadomienia i oficjalną korespondencję
otrzymaną  z ILOSHA.

• Ma obowiązek wywiesić wszystkie upomnienia wydane
przez ILOSHA w miejscu lub w pobliżu miejsca
domniemanego naruszenia zasad.

• Ma obowiązek skorygowania zagrożeń w miejscu pracy w
terminie podanym na upomnieniu i musi potwierdzić, że
zagrożenia zostały usunięte.

• Ma obowiązek prowadzenia rejestru urazów i chorób
związanych z pracą. Pracodawcy muszą wywiesić
podsumowanie zeszłego roku (OSHA 300A) w terminie od
1 lutego do 30 kwietnia.

• WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWIADOMIEŃ: Pracodawcy
mają obowiązek ustnego zgłaszania wszystkich zgonów
związanych z pracą w ciągu 8 godzin i zgłaszania
hospitalizacji, amputacji lub utraty oka w ciągu 24 godzin
pod numer 2177827860. Numer jest dostępny
całodobowo.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
TAKIE JEST PRAWO!

Estado de Illinois 
Departamento del Trabajo

labor.illinois.gov
160 N. LaSalle Street, C-1300 

Chicago, IL 60601 
(312) 793-7308

(312) 793-2081 fax

Bezpłatne konsultacje dot. bezpieczeństwa i zdrowia
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worksafe.illinois.gov 
524 S. 2nd Street, Suite 400 

Springfield, IL 62701 
1-800-972-4216

dol.consultation@illinois.gov

OSHA.illinois.gov 
524 S. 2nd Street, Suite 400 

Springfield, IL 62701 
(217)782-9386

dol.safety@illinois.gov

Plan Władz Stanowych i Lokalnych 23(g) jest finansowany z grantu federalnego, który stanowi pięćdziesiąt procent całkowitego budżetu. Pięćdziesiąt procent jest finansowane ze środków stanowych.
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