
SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP
DLA PRACODAWCÓW I OSÓB

KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI



Czas trwania szkolenia
• Szkolenie w formie kursu trwa minimum 16 

godzin lekcyjnych (po 45 min.). Czas trwania 

szkolenia jest również uzależniony od specyfiki 

zakładu pracy.

Szkolenie

Szkolenie w formie samokształcenia

kierowanego powinno trwać nie krócej niż 16

godzin lekcyjnych pracy własnej

z przygotowanymi materiałami. Szkolenie

metodą samokształcenia zakończone jest

testem sprawdzającym jednokrotnego wyboru.



Skrócony program szkolenia

Dzień pierwszy
• Wstęp.

• Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP oraz 

popularyzacja problematyki BHP.

• Regulacje prawne z zakresu Prawa Pracy dotyczące 

BHP.

• Zadania i uprawnienia Służby BHP oraz metody pracy tej 

służby.

• Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń pracy.

• Zasady udzielania pierwszej pomocy.

• Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.

Szkolenie



Skrócony program szkolenia

Dzień drugi
• Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz 

przy składowaniu materiałów.

• Ustalenie okoliczności i analiza przyczyn wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych oraz ich profilaktyka.

• Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń oraz metody 

likwidacji czynników szkodliwych.

• Zagrożenia wybuchowe i pożarowe.

• Ewakuacja w stanach zagrożenia.

Szkolenie



ORGANIZACJA I METODY SZKOLENIA
W ZAKRESIE BHP ORAZ POPULARYZACJA

PROBLEMATYKI BHP



Zasady ogólne szkoleń BHP
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odbycie 
odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym 
przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących, zajmowanego 

stanowiska pracy lub wykonywanej pracy - §2 ust. 1(1).
Pracodawca ma obowiązek odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w 

zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim 
obowiązków.

Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane - §13 ust. 1(1).

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania
zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

• zatrudnia do 10 pracowników albo
• zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla 
której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych- Art. 23711 §1(2).

Metodyka szkolenia



Szkolenie dla pracodawców prowadzą jednostki

organizacyjne uprawnione do prowadzenia

działalności szkoleniowej w dziedzinie BHP na

podstawie przepisów o systemie oświaty

Metodyka szkolenia

Pracodawca ma obowiązek ustalić po konsultacji

z pracownikami lub ich przedstawicielami

częstotliwość

szkoleń

czas trwania szkolenia okresowego

pracowników zatrudnionych na

określonych stanowiskach

biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania

prac na tych stanowiskach – Art.23711a §1 ust.5(2),

§15 ust.3(1).



Cele szkolenia

Metodyka szkolenia

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinno zapewnić uczestnikom

Zaznajomienie się z czynnikami

środowiska pracy mogącymi

powodować zagrożenia dla

bezpieczeństwa i zdrowia

pracowników podczas pracy oraz 

z odpowiednimi środkami

i działaniami zapobiegawczymi -

§3 ust.1(1).

Poznanie przepisów oraz zasad BHP

w zakresie niezbędnym do wykonywania

pracy w zakładzie pracy i na określonym

stanowisku pracy, a także związanych

z pracą obowiązków i odpowiedzialności

w dziedzinie BHP - §3 ust.2(1).

Nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych

osób. Postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, 

która uległa wypadkowi - §3 ust.3(1).



Szkolenie

Program szkoleń

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna

prowadząca szkolenie, powinni zapewnić, aby:

• programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup

stanowisk - §5 ust.1(1),

• programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu –

w przypadku prowadzenia takiego szkolenia - §5 ust.2(1),

• wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe

i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów 
szkolenia

- §5 ust.3(1),

• odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej §5 ust.4(1),

• wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia -

§5 ust.6(1),

• właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów

szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru

wydanych zaświadczeń - §5 ust.6(1).

Metodyka szkolenia

Ramowe programy szkolenia są jedynie ramowymi wytycznymi w zakresie tematyki
szkolenia, jaką należy zrealizować w toku szkolenia dla określonych grup stanowisk.



Rodzaje szkoleń BHP

Metodyka szkolenia

wstępne okresowe

W rozporządzeniu szkoleniowym przewidziano również konieczność prowadzenia 

przez pracodawcę szkolenia, dla którego nie zaproponowano programu 

ramowego i konkretnej ilości godzin. Dotyczy ono sytuacji, gdy na terenie 
jednego zakładu pracy wykonują pracę pracownicy różnych pracodawców. 

W takiej sytuacji pracodawca zapewnia poinformowanie pracownika innego 

pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na 

terenie jego zakładu pracy - §2 ust.2(1).



Metodyka szkolenia

Pracodawca ma obowiązek prowadzić także inne szkolenia związane

z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ich rodzaje wynikają ze

szczegółowych przepisów w zakresie BHP.

Do takich szkoleń można zaliczyć m.in.:

Szkolenie pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie 

czynników biologicznych.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z 

narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Szkolenie w zakresie BHP pracowników, którzy w związku z wykonywanymi 

pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz osób 

kierujących takimi pracownikami i pracodawców. Powinno ono być 
przeprowadzane z uwzględnieniem programu szkolenia w zakresie 

bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Szkolenie pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie 

substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym.



Metodyka szkolenia Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie

instruktażu według programów opracowanych dla

poszczególnych grup stanowisk i obejmuje - §8 (1):

Instruktaż ogólny Instruktaż stanowiskowy

zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy,

w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

zapoznanie z przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy,

zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - §9 ust.1 (1).

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

• nowozatrudnieni pracownicy,

• studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką,

• uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu-

§10 ust.1 (1).



Metodyka szkolenia
Instruktaż ogólny może

prowadzić:
§10 ust.2(1)

Pracownik 
służby bhp;

pracodawca, który

sam wykonuje

zadania służby BHP;

osoba wykonująca

u pracodawcy zadania

służby BHP;
pracownik wyznaczony 

przez pracodawcę 
posiadający zasób

wiedzy i umiejętności

zapewniające właściwa

realizację programu

instruktażu;

Formą szkolenia wstępnego ogólnego jest instruktaż,

a metodami szkolenia mogą być wykład, pokaz, opis.

Dokumentację szkolenia wstępnego ogólnego 

stanowią:

� szczegółowy program szkolenia,

� test sprawdzający,

� karta szkolenia wstępnego,

� rejestr wydanych zaświadczeń.



Metodyka szkolenia
Instruktaż ogólny może

prowadzić:
§10 ust.2(1)

Pracownik 
służby bhp;

pracodawca, który

sam wykonuje

zadania służby BHP;

osoba wykonująca

u pracodawcy zadania

służby BHP;
pracownik wyznaczony 

przez pracodawcę 
posiadający zasób

wiedzy i umiejętności

zapewniające właściwa

realizację programu

instruktażu;

Formą szkolenia wstępnego ogólnego jest instruktaż,

a metodami szkolenia mogą być wykład, pokaz, opis.

Dokumentację szkolenia wstępnego ogólnego 

stanowią:

� szczegółowy program szkolenia,

� test sprawdzający,

� karta szkolenia wstępnego,

� rejestr wydanych zaświadczeń.



Metodyka szkolenia

Instruktaż stanowiskowy odbywają przed dopuszczeniem do

wykonywania pracy:

pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których

występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych

dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych oraz 

innych, na których występuje narażenie na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu,

studenci odbywający praktykę studencką - §11 ust.1(1).

Pracownicy wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinni

odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk –

§11 ust.2(1).



Metodyka szkolenia

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić również w przypadku wprowadzenia na 

stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, zmian warunków 
techniczno-organizacyjnych, a w szczególności:

– zmian procesu technologicznego,

– zmian organizacji stanowisk pracy,

– wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo   
niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń,

pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy

przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych

warunkach- §11 ust.(1).

Instruktaż stanowiskowy może prowadzić wyznaczona przez 

pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby 

te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, oraz 

są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu –

§11 ust.5(1).



Metodyka szkolenia

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności
z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP,

stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na

określonym stanowisku - §11 ust.6(1).

Formą szkolenia wstępnego stanowiskowego jest instruktaż, a metodami

szkolenia mogą być: pokaz, opis, ćwiczenie praktyczne na stanowisku pracy.

Dokumentacja instruktażu stanowiskowego obejmuje:

szczegółowy program szkolenia,

rejestr szkoleń,

kartę szkolenia wstępnego.



Metodyka szkolenia

Szkolenie okresowe
Szkolenie okresowe jest przeprowadzane w formie instruktażu, kursu, seminarium albo

samokształcenia kierowanego, według programów opracowanych dla poszczególnych grup

stanowisk i dotyczy - §14 ust.2(1):

Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, czyli:

kierowników,

mistrzów,

brygadzistów.

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Pracowników inżynieryjno-technicznych, czyli:

projektantów,

konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych,

technologów i organizatorów produkcji.

Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej

służby.

Pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże

się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.



Metodyka szkolenia

Ogólne cele szkolenia okresowego:

aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności

w dziedzinie BHP,

zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi

rozwiązaniami techniczno - organizacyjnymi

w tym zakresie - §14 ust.1(1).

Dokumentację szkoleń okresowych

stanowią:

* programy szkolenia,

* test sprawdzający,

* protokoły przebiegu egzaminów,

* rejestr wydanych zaświadczeń.



Metodyka szkolenia

Szkolenie okresowe dla pracodawców

i innych osób kierujących pracownikami

Celem szkolenia okresowego pracodawców

i osób kierujących pracownikami jest aktualizacja

i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz 
ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

kształtowania bezpiecznych

i higienicznych warunków pracy,

ochrony pracowników przed zagrożeniami

związanymi z wykonywana pracą.



Metodyka szkolenia

Szkolenie okresowe pracodawców

i innych osób kierujących

pracownikami powinno być zorganizowane

w formie - §19 ust.2(1):

kursu seminarium samokształcenia

kierowanego

Organizatorem szkolenia może być pracodawca lub jednostka

organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności

szkoleniowej. Szkolenie dla pracodawców prowadzą jednostki

organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności

szkoleniowej w dziedzinie BHP na podstawie przepisów o systemie

oświaty - §4(1).



Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych

Metodyka szkolenia

Celem szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w 

szczególności z zakresu:

•przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą,

•postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,

•zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony

przed tymi zagrożeniami.

Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, a jego organizatorem może być pracodawca lub 

jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej 

- §4 ust.1(1).



Szkolenie okresowe
pracowników zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych powinno być 
zorganizowane w formie instruktażu, na 

podstawie szczegółowego programu

szkolenia opracowanego przez organizatora 

szkolenia - §15 ust.1(1).

Metodyka szkolenia



Metodyka szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników 
inżynieryjno-technicznych

Celem szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych jest

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi

w środowisku pracy,

organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie

z wymaganiami BHP oraz ergonomii,

identyfikacji i oceny zagrożeń

występujących w procesach pracy.

Jego organizatorem może być pracodawca lub jednostka organizacyjna

uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej i powinno być

zorganizowane formie:

kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego - §15 ust.2(1).



Metodyka szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP 
i osób wykonujących jej zadania

Celem szkolenia okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby jest 
aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu - §14 ust.1(1):

przepisów prawnych dotyczących BHP,

organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków  
pracy,

analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi

zagrożeniami,

a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny BHP.

Szkolenie okresowego pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby 
powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. 
Jego organizatorem jest jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności

szkoleniowej - §15 ust.1(1), §4 ust.2(1).



Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

Metodyka szkolenia

Celem szkolenia okresowego 
pracowników administracyjno-

biurowych , pracowników narażonych 
na czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
uciążliwe lub niebezpieczne oraz 

pracowników służby BHP jest 
aktualizacja, uzupełnienie wiedzy i 

umiejętności w szczególności
z zakresu:

kształtowania warunków pracy

w sposób zgodny

z przepisami

i zasadami BHP,

postępowania w

razie wypadku oraz

w sytuacjach awaryjnych.

oceny zagrożeń 
związanych

z wykonywaną pracą

metod ochrony przed 
zagrożeniami

dla zdrowia

i bezpieczeństwa

pracowników,



Metodyka szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno - biurowych (w tym 

zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych), obejmuje także:

pracowników placówek służby zdrowia,

pracowników szkół i innych placówek oświatowych,

pracowników jednostek naukowo-badawczych,

innych pracowników, których charakter pracy wiąże się

z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe

lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Organizatorem tego szkolenia jest pracodawca lub

jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia

działalności szkoleniowej - §4 ust.1(1).

Powinno ono być zorganizowane w formie:

seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego -

§15 ust.2(1).



Przygotowując szkolenia w dziedzinie BHP, zarówno prowadzone przez pracodawcę, jak i organizowane i 
prowadzone przez firmy szkoleniowe, należy zadbać o ich właściwy przebieg - §5(1), czyli:

Metodyka szkolenia

stosowanie szczegółowego programu szkolenia, adekwatnego do grupy

zawodowej oraz rodzaju i sposobu wykonywania pracy,

zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia:

sali wykładowej lub innego miejsca szkolenia zapewniającego

komfort jego odbywania,

środków dydaktycznych, możliwie najnowocześniejszych,

stosowania przez wykładowcę metody szkolenia właściwej dla

danej tematyki,

sformułowanie odpowiednich pytań sprawdzających na

egzamin po zakończeniu szkolenia,

zrealizowanie zaplanowanej tematyki bez skracania zajęć 
szkoleniowych.



Metodyka szkolenia

Instruktorzy prowadzący szkolenia

wstępne

Instruktaż stanowiskowy powinny

prowadzić osoby- §11 ust.5(1):

posiadające odpowiednie

kwalifikacje i doświadczenie

zawodowe,

przeszkolone w zakresie metod

prowadzenia instruktażu
stanowiskowego.



Metodyka szkolenia

Cechy osobowości instruktora

Instruktor powinien być dla słuchaczy autorytetem, odznaczać się szczególną
kulturą, miłą powierzchownością, a jego sposób bycia powinien być 
akceptowany przez grupę.

Cechy dobrego instruktora to:

odpowiedzialność

pracowitość
poczucie humoru

W zakresie umiejętności cechami takimi powinny być:
� umiejętność nawiązywania kontaktu,

� umiejętność prowadzenia dyskusji,

� dar przekonywania,

� umiejętność organizowania i kierowania grupą ludzi.



Metodyka szkolenia

Kontrola i ocena wyników nauczania

Przedmiotem sprawdzenia wiedzy osób szkolonych dotyczącej zagadnień
omawianych na zajęciach powinny być w odniesieniu do szkolenia BHP:

wiadomości

umiejętności i nawyki

praktyczna przydatność
przekazywanych treści

i umiejętności w pracy

zawodowej



Metodyka szkolenia

Każde szkolenie okresowe

i instruktaż stanowiskowy

w dziedzinie BHP kończy się

egzaminem sprawdzającym

przyswojenie przez uczestnika

szkolenia wiedzy objętej

programem szkolenia oraz

umiejętności wykonywania

lub organizowania pracy

zgodnie z przepisami

i zasadami BHP.

Egzamin przeprowadza

organizator szkolenia - §11

ust.6(1), §16 ust.1(1).



Metodyka szkolenia

Dostosowanie ramowych programów szkoleń do potrzeb zakładu pracy

Pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą jednostka organizująca szkolenia BHP mają
obowiązek opracowywać programy szkoleń wstępnych i okresowych określające szczegółową

tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk.

Programy te należy opracować na podstawie ramowych programów szkolenia. W praktyce

oznacza to konieczność uzgodnienia planu szkolenia, między pracodawcą a jednostką
organizacyjną prowadzącą szkolenie, w zakresie zagadnień wynikających ze specyfiki

zakładu, które powinny zostać uwzględnione w poszczególnych tematach.

Uzgadnianie i przygotowanie szczegółowego planu 

szkolenia należy do obowiązków służby BHP.

Obowiązkiem pracowników służby BHP jest współpraca z 

właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w 

szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia 

odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP.



Metodyka szkolenia

Analiza warunków pracy w zakładzie

Wiedza służby bhp w zakresie określonych potrzeb szkoleniowych wynika z oceny wyników

szkolenia bezpośrednio po jego zakończeniu oraz z oceny szkolenia dokonywanej przez służbę
w czasie analizy warunków pracy w zakładzie, po zakończonym roku działalności zakładu.

W analizie tej należy ocenić:

czy wszyscy pracownicy rozpoczynający pracę w zakładzie odbyli przed

jej rozpoczęciem szkolenie wstępne,

jakość prowadzonych instruktaży ogólnych i stanowiskowych,

czy pracownicy podlegający szkoleniom specjalistycznym (narażeni na

czynniki rakotwórcze, biologiczne itp.) odbyli odpowiednie szkolenia

oraz posiadają określone w przepisach dokumenty (uprawnienia),

dydaktyczną poprawność i poziom prowadzonych szkoleń,

merytoryczne przygotowanie wykładowców,

czy określona częstotliwość i ilość godzin szkoleniowych jest wystarczająca.



Metodyka szkolenia

Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

Bardzo ważnym elementem dążenia do spełnienia wymogów BHP w zakładzie 

pracy jest kształtowanie zachowań pracowników. Pracodawca może mieć wpływ 

na zachowania pracowników poprzez:

zmianę przepisów zakładowych,

zmianę procedur postępowania,

stosowanie kar porządkowych za naruszenie przepisów BHP.

Wpływanie na postawy pracowników jest możliwe także w czasie szkoleń BHP

W wyniku kompetentnie i w zgodzie z zasadami dydaktyki 

przeprowadzonego szkolenia, ale również w wyniku ciągłego 

oddziaływania na pracownika poprzez osoby kierujące pracownikami, 

należy doprowadzić do stanu, aby pracownik znał obowiązujące go 

przepisy i ustalenia dotyczące bezpiecznego sposobu wykonania pracy 

oraz umiał i chciał postępować zgodnie z nimi.



Metodyka szkolenia

Sposoby informowania pracowników
o stanie BHP w zakładzie pracy

Uświadomienie pracownikowi potrzeby

znajomości przepisów oraz chęci ich

przestrzegania jest kluczem do

uniknięcia wypadków przy pracy

i powinno skutkować zmniejszeniem

ich ilości. Można to osiągnąć m. in.

przez umieszczanie informacji z zakresu

BHP na ogólnodostępnej tablicy

ogłoszeń w zakładzie pracy.



Metodyka szkolenia

Obowiązek informowania

Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o zagrożeniach, 

związanym z nimi ryzyku zawodowym i wynikach pomiarów czynników 

szkodliwych – Art.2071 §1(2), Art.226(2) .

Pracodawca ma obowiązek:

niezwłocznie, w sposób ustalony

w danym zakładzie pracy,

poinformować pracowników

o wynikach przeprowadzonych badań
i pomiarów czynników szkodliwych

dla zdrowia w środowisku pracy,

umieszczać aktualne wyniki tych

badań lub pomiarów na odpowiednim

stanowisku pracy - §8(3).



Metodyka szkolenia

Informacje dla pracowników

Sposoby informowania pracowników o problematyce dotyczącej BHP

zakładają informację jednokierunkową. To pracodawca informuje

pracownika o faktach związanych z BHP. Trzeba pamiętać o zapewnieniu

możliwości komunikacji zwrotnej – od pracownika do pracodawcy.

Ważnym sposobem motywowania pracowników do stałego przestrzegania

przepisów BHP w zakładzie pracy jest także stały, bezpośredni kontakt

pracownika służby BHP z pracownikiem na jego stanowisku pracy. Zwracanie

uwagi na niewłaściwe postępowanie, posługiwanie się przykładami z życia

zakładu w czasie szkoleń BHP pobudza wyobraźnię pracowników i uświadamia

im, że niewłaściwe postępowanie często bywa przyczyną wypadku.

Opracowany i wdrożony oraz funkcjonujący regulamin współzawodnictwa

(motywowania pracowników) w dziedzinie BHP jest również liczącym się
elementem zarządzania BHP.



REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA
PRACY DOTYCZĄCE BHP



Stosunek pracy

PODSTAWY PRAWNE NAWIĄZANIA I ROZWIĄZANIA
STOSUNKU PRACY

Rodzaje umów
o pracę:

na czas
nieokreślony,

na czas
określony,

na czas
wykonania

określonej pracy.

Każda z umów może być poprzedzona umową o pracę na okres 
próbny nie przekraczający 3 miesięcy – Art.25 §2(2).



UMOWĘ O PRACĘ ROZWIĄZUJE SIĘ:

Stosunek pracy

Na mocy porozumienia stron – Art.30 §1(2).

Przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu

wypowiedzenia – Art.30 §1(2).

Przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu

wypowiedzenia – Art.30 §1(2).

Z upływem czasu, na który była zawarta – Art.30 §1(2).

Z dniem ukończenia pracy, dla której wykonywania była

zawarta – Art.30 §1(2).



Stosunek pracy

OKRESY WYPOWIEDZENIA:

Umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony 

mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej 

umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem – Art.33(2).

Umowy na zastępstwo wynosi 3 dni robocze – Art.331(2).

Umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące – Art.34(2).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 

jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata –

Art.36 §1(2).



Stosunek pracy

UWAGA:

W okresie co najmniej dwutygodniowego

wypowiedzenia umowy o pracę

dokonanego przez pracodawcę

pracownikowi przysługuje zwolnienie na

poszukiwanie pracy, z zachowaniem

prawa do wynagrodzenia – Art.37 §1(1).

1) 2 dni robocze - w okresie

dwutygodniowego i jednomiesięcznego

wypowiedzenia,

2) 3 dni robocze - w okresie

trzymiesięcznego wypowiedzenia – Art.37

§2(2).



Stosunek pracy

PRACODAWCA NIE MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWY
O PRACĘ, GDY:

pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do 

osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres 

zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 

emerytury z osiągnięciem tego wieku – Art.39(2),

pracownik jest w czasie urlopu, a także w czasie innej

usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,

jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia –

Art.41(2).



Stosunek pracy

PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ BEZ
WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA W RAZIE:

ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych

obowiązków pracowniczych – Art. 52 §1(2),

popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy

o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze

zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli

przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone

prawomocnym wyrokiem – Art. 52 §1(2),

zawinionej przez pracownika utraty uprawnień

koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym

stanowisku – Art. 52 §1(2).



Stosunek pracy

PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ BEZ
WYPOWIEDZENIA:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego 

pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i 

zasiłku - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co 

najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została

spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową –

Art.53 §1(2);

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych 

przyczyn niż wymienione w pkt. 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc – Art.53 

§1(2).



Stosunek pracy

PRACOWNIK MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ BEZ
WYPOWIEDZENIA:

Jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy

wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca

nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do

innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia

i kwalifikacje zawodowe – Art.55 §1(2).

Gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych

obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi

przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres

wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas

określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości

wynagrodzenia za okres 2 tygodni – Art.55 §11(2).



Czas pracy

CZAS PRACY

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 

godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 

okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy –

Art.129 §1(2).

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie 

może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie 

rozliczeniowym – Art.131 §1(2).



Czas pracy

DODATEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego

wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych 

przypadających:

a) w nocy,

b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, 

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za 

pracę w niedzielę lub w święto - Art.1511 §1(2);

50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych 

przypadających w każdym innym dniu – Art.1511 §1(2).



Stosunek pracy

UWAGA:

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych 

pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w 

tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy – Art.1512 §1(2).

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany

w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku 

pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego 

od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o 

połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, 

jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia

należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu

pracy – Art.1512 §2(2).



Urlop pracowniczy

URLOPY WYPOCZYNKOWE

Wymiar urlopu wynosi:

20 dni - jeżeli staż pracy pracownika nie przekracza 10 lat,

26 dni - jeżeli staż pracy pracownika przekracza 10 lat – Art.154 §1(2).

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze 

czasu pracy ustala się proporcjonalnie, a niepełny dzień urlopu zaokrągla 

się w górę do pełnego dnia – Art.154 §2(2).



Urlop pracowniczy

URLOPY WYPOCZYNKOWE

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu we wskazanym

przez nas terminie.

Urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany do końca

roku kalendarzowego.

Raz w roku pracownik ma prawo do urlopu trwającego

nieprzerwanie minimum 2 tygodnie (10 dni roboczych).

W szczególnych przypadkach (np. choroba) niewykorzystany

urlop za rok poprzedni można wykorzystać do końca września.



Urlop pracowniczy

URLOPY MACIERZYŃSKI

Wymiar urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownicy

zależy od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,

2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci,

3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci,

4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci,

5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci –

Art.180 §1(3).



Urlop pracowniczy

URLOPY MACIERZYŃSKI

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać 
przed przewidywaną datą porodu – Art.180 §3 (2).

Po porodzie przysługuje urlop macierzyński nie wykorzystany

przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego w §1 –

Art.180 §4 (3).



Urlop pracowniczy

URLOPY MACIERZYŃSKI

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca:

Pracownica, po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu

macierzyńskiego, może zrezygnować z pozostałej jego części.

W przypadku takim niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego 

udziela się pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, na jego 

pisemny wniosek - art. 180 § 5 (2).



Urlop pracowniczy

URLOPY MACIERZYŃSKI

Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie 8 tygodni urlopu 

macierzyńskiego, ojcu przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego na 

czas, w którym pracownica wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia 

uniemożliwiający jej sprawowanie opieki nad dzieckiem - art. 180 § 61 (3).

W przypadku takim urlop macierzyński matki przerywa się na czas, w którym z 

urlopu tego korzysta ojciec wychowujący dziecko - art. 180 § 62 (3)

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego dla matki i ojca nie może przekroczyć 
wymiaru określonego w § 1 - art. 180 § 63 (3) 

W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, ojcu 

przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu - art.180 § 7 (2)



Urlop pracowniczy

URLOPY MACIERZYŃSKI

Pracownica po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego 

ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

do 4 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas

porodu,

do 6 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka

podczas porodu – art. 1821 § 1 (3).

Jest on udzielany jednorazowo, bezpośrednio po wykorzystaniu 

podstawowego urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek 

pracownicy składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z tego urlopu – art. 1821 § 2,3(3).



Urlop pracowniczy

URLOP OJCOWSKI

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu

ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do

ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia – art.1823 § 1 (3).

Urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca

wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7

dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, pracodawca jest

obowiązany uwzględnić wniosek pracownika – art.1823 § 2 (3).



Urlop pracowniczy

URLOP WYCHOWAWCZY

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu

wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania 

osobistejopieki nad dzieckiem, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 

4 roku życia- art.186 §1 (2).

Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania

z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego

urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy- art.186 §3 (2).

Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika- art.186

§4 (2).

Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4

częściach- art.186 §5 (2).



Prawa kobiet

PRAWA KOBIET KARMIĄCYCH

Pracownica karmiąca ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy 

wliczanych do czasu pracy – Art.187 §1(2).

Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo 

do dwóch przerw w pracy, po 45 minut 

każda – Art.187 §1(2).

Przerwy na karmienie mogą być na wniosek 

pracownicy udzielane łącznie – Art.187 §1(2).

Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na 

karmienie nie przysługują – Art.187 §2(2).

Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej 

jedna przerwa na karmienie – Art.187 §2(2).



Ochrona pracy kobiet

Przepisy Kodeksu pracy zakazują zatrudniania kobiet przy pracach

szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia - Art. 176(2).

Szczegółowy wykaz prac wzbronionych kobietom został określony

w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września

1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr

114, poz. 545 z późn. zm.).

Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub

szkodliwych dla zdrowia jest bezwzględny tzn., że przy pracach

wymienionych w wykazie nie można zatrudniać kobiet nawet za

ich zgodą.

Zakaz ten dotyczy wszystkich pracodawców, bez względu na rodzaj

prowadzonej działalności, ilość zatrudnionych pracowników, czy

formy własności. Nie ma też znaczenia rodzaj umowy o pracę
zawartej z pracownicą.



Ochrona pracy kobiet

Część prac z wykazu nie może być w ogóle wykonywana przez kobiety,

natomiast część nie może być wykonywana tylko w okresie ciąży i w okresie

karmienia. Wśród rodzajów prac wzbronionych wszystkim kobietom w wykazie

wymieniono następujące:

związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów,

związane z wymuszoną pozycją ciała,

prace w hałasie i drganiach,

prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu,

prace na wysokości.

W oparciu o wykaz prac wzbronionych zawarty w rozporządzeniu,

pracodawca ma obowiązek sporządzić wykaz prac wzbronionych

kobietom, które występują w jego zakładzie.



Ochrona pracy kobiet

Jeżeli pracodawca powierzy pracownicy pracę, która jest jej wzbroniona,

pracownica ma prawo odmówić jej wykonywania. Nie ma takich okoliczności,

które uchylałyby zakaz pracy kobiet przy pracach wskazanych w

rozporządzeniu.

Prace wzbronione kobietom wymienione

w rozporządzeniu:

� związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów,

� związane z wymuszoną pozycją ciała,

� prace w hałasie i drganiach,

� prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu,

� prace na wysokości

� prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,

� prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,

� prace z narażeniem na czynniki biologiczne, chemiczne.



Ochrona pracy kobiet

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę
w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą

przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej

winy –art.177 §1(2).

Umowa o pracę zawarta:

na czas określony,

na czas wykonania określonej pracy

lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc,

która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega

przedłużeniu do dnia porodu - Art.177 §3(2).

Przepisu tego nie stosuje się w przypadku umowy o pracę na czas

określony zawartej w celu zastępstwa.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem

w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w

razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy- Art.177 §4(2).



Ochrona pracy kobiet

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią

przy pracach wzbronionych ze względu na stopień narażenia na czynniki

szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne wymienione w rozporządzeniu, jest

obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a gdy jest to niemożliwe

zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy – Art.179 §1(2).

Pracownica w okresie

zwolnienia od obowiązku

świadczenia pracy

zachowuje prawo do

dotychczasowego

wynagrodzenia- Art.179 §5(2).



Ochrona pracy kobiet

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy

pozostałych pracach wymienionych w wykazie jest obowiązany dostosować

warunki pracy do wymagań określonych w przepisach lub tak ograniczyć czas

pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy.

Jeżeli dostosowanie

warunków pracy na dotychczasowym

stanowisku pracy lub skrócenie czasu

pracy jest niemożliwe lub niecelowe,

pracodawca jest obowiązany przenieść

pracownicę do innej pracy, a w razie

braku takiej możliwości zwolnić

pracownicę na czas niezbędny z

obowiązku świadczenia pracy

art. 179 §2(2).



Ochrona pracy kobiet

Czas pracy pracownic w ciąży nie może przekraczać 8 godzin na

dobę. Pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas

nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu

wymiaru jej czasu pracy- Art. 148(2).

Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych

ani w porze nocnej. Pracownicy nie wolno także delegować bez jej

zgody poza stałe miejsce pracy, ani zatrudniać w systemie

przerywanego czasu pracy- Art. 178(2).

Pracodawca obowiązany jest udzielać ciężarnej pracownicy

zwolnień od pracy na badania lekarskie pod warunkiem, że

badania te zalecone są przez lekarza, a ponadto przeprowadzane

są w związku z ciążą i nie mogą być wykonane poza godzinami

pracy. Za czas nieobecności pracownica zachowuje prawo do

wynagrodzenia -Art. 185 §2(2).



Ochrona pracy młodocianych

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat.

Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat art.

190 §1,2(2). Wyjątek stanowią prace wskazane w rozporządzeniu

MPiPS.

Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

ukończyli co najmniej gimnazjum,

przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego 

rodzaju nie zagraża ich zdrowiu- art.191 §1(2).

Młodociani nie posiadający kwalifikacji zawodowych mogą być zatrudniani 

tylko w celu przygotowania zawodowego- art.191 §2(2).

Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę
i pomoc niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania

pracy- art.192(2).



Ochrona pracy młodocianych

Pracownicy młodociani mogą być zatrudniani także w innym celu niż
przygotowanie zawodowe. W takim przypadku pracownik zatrudniany jest na

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac - art.2001 §1(2).

Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza 

medycyny pracy i ustala go w regulaminie pracy lub w osobnym akcie, z 

wyłączeniem prac wzbronionych młodocianym. Wykaz zatwierdza 

właściwy inspektor pracy - art.2001 §3(2).



Ochrona pracy młodocianych

ROZKŁAD PRACY MŁODOCIANEGO

Pracodawca ustalając wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego

zatrudnionego przy lekkiej pracy musi brać pod uwagę liczbę godzin
nauki - art.2002 §1(2).

Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania

zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu

uczestniczenia w zajęciach wymiar czasu nie może przekraczać
2 godzin. Natomiast w okresie ferii szkolnych czas pracy nie może
przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu - art.2002

§2,3(2).

Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie

może przekraczać 6 godzin, w wieku powyżej 16 lat nie może
przekraczać 8 godzin na dobę - art.202 §1,2(2).

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki -art.202 §3(2).

Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani

w porze nocnej- art.203 §1(2).



Ochrona pracy młodocianych

PRACE WZBRONIONE MŁODOCIANYM

Pracodawca może zatrudnić młodocianego powyżej 16 roku życia przy

niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to niezbędne do
odbycia przez niego przygotowania zawodowego - §2(5).

Zatrudnienie takie nie może mieć charakteru pracy stałej. Powinno

ograniczyć się jedynie do zaznajomienia z czynnościami podstawowymi,

których poznanie jest konieczne dla odpowiedniego przygotowania do

zawodu- §3(5).

Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych przy pracach

wzbronionych, podejmuje działania niezbędne do zapewnienia im

szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc w szczególności pod

uwagę ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia, braku świadomości

istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej

i psychicznej- §4.1(5).



Ochrona pracy młodocianych

W szczególności w gestii pracodawcy leży:

zapewnienie wykonywania pracy i zajęć przez młodocianych na

stanowiskach pracy i w warunkach nie stwarzających zagrożeń dla ich

bezpieczeństwa i zdrowia,

zapewnienie nadzoru nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki

zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej

organizowanie przerw w pracy młodocianych dla ich odpoczynku

w pomieszczeniach odizolowanych od czynników szkodliwych lub

uciążliwych dla zdrowia- §4.1(5).

nauki zawodu,

informowanie młodocianych o możliwych zagrożeniach i o wszelkich

podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia,



Ochrona pracy młodocianych

Wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się
na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat

prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym - łączny czas

wykonywania w ciągu doby nie przekraczający 1/3 czasu pracy,

prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji - do 3 godzin

na dobę,

prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu,

prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych – do

2 godzin na dobę,

prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów - pod warunkiem uzyskania

specjalistycznej opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych,

prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych - do 6

godzin na dobę, z wyłączeniem m.in. prac dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych,

deratyzacyjnych z zastosowaniem toksycznych środków chemicznych,

prace stwarzające zagrożenia wypadkowe –zał. Nr 2(5).



Prawo pracy

Najważniejsze pojęcia:

• bezpieczeństwo,

• higiena pracy,

• ochrona pracy.



Prawo pracy

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY PRACY

Dział X Kodeksu pracy zatytułowany „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy” reguluje następujące zagadnienia:

• podstawowe obowiązki pracodawcy,

• prawa i obowiązki pracownika,

• obiekty budowlane i pomieszczenia pracy,

• maszyny i inne urządzenia techniczne,

• substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie

szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne,

• profilaktyczna ochrona zdrowia,



Prawo pracy

• wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

• szkolenia,

• środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

• służba bezpieczeństwa i higieny pracy,

• konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

komisja BHP,

• obowiązki organów sprawujących nadzór nad: przedsiębiorstwami,

innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo

samorządowymi,

• przepisy BHP dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach

pracy.



Prawo pracy

PAŃSTWOWY NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW BHP

Sejm Minister Zdrowia

Państwowa Inspekcja 
Pracy

• nadzór i kontrola przestrzegania 

przez pracodawców prawa pracy, 

przepisów i zasad BHP przepisów 

dotyczących

stosunku pracy, np.:

- zawierania i wypowiadania umów o 

pracę,

- wynagrodzenia za pracę, innych

świadczeń,

- czasu pracy, urlopów, uprawnień 

pracowników związanych z 

rodzicielstwem;

• analizowanie przyczyn wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych;

• udział w badaniu okoliczności

wypadków przy pracy na zasadach

określonych w przepisach prawa

pracy.

Inne organy
• Urząd Dozoru

Technicznego,

• urzędy górnicze,

• organy nadzoru

budowlanego,

• Inspekcja Ochrony

Środowiska,

• Państwowa Straż

Pożarna,

• Policja.

Państwowa Inspekcja 
Sanitarna

Nadzór nad warunkami:

♦ higieny środowiska,

♦ higieny pracy w zakładach

pracy,

♦ higieny radiacyjnej,

♦ higieny procesów nauczania

i wychowania,

♦ higieny wypoczynku i rekreacji,

♦ zdrowotnymi żywności,

żywienia i przedmiotów użytku,

♦ higieniczno-sanitarnymi, jakie

powinien spełniać personel

medyczny, sprzęt oraz

pomieszczenia, w których są

udzielane świadczenia

zdrowotne.



Prawo pracy

SPOŁECZNY NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM BHP

Związki 
zawodowe

Społeczna inspekcja

pracy (może być

powołana tylko jeśli

istnieją związki

zawodowe)

Pracownicy lub ich

przedstawiciele



Obowiązki pracodawcy

Podstawowy obowiązek pracodawcy
Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

Ogólne obowiązki pracodawcy Szczegółowe obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany chronić
zdrowie i życie pracowników poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy przy odpowiednim
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Oznacza to w szczególności obowiązek:
• organizowania pracy w sposób
zapewniający bezpieczne i higieniczne
warunki pracy,

• zapewniania przestrzegania w zakładzie
pracy przepisów oraz zasad BHP,
wydawania poleceń usunięcia uchybień
w tym zakresie oraz kontrolowania
wykonania tych poleceń,

• zapewniania wykonania nakazów,
wystąpień, decyzji i zarządzeń
wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy,

• wykonanie zaleceń społecznego
inspektora pracy – Art.207 §2(2).

Dotyczą:
• rozpoczęcia działalności,
• świadczenia pracy przez pracowników
zatrudnionych przez różnych pracodawców
w tym samym miejscu i czasie,

• obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy,
• czynników oraz procesów pracy,
stwarzających szczególne zagrożenie dla
zdrowia lub życia pracowników,

• profilaktycznej ochrony zdrowia
pracowników,

• wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• szkoleń BHP,
• środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego,

• służby BHP.

Prawo pracy



Prawo pracy Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia

Ocena i dokumentacja ryzyka
zawodowego związanego

z wykonywaną pracą i stosowanie

niezbędnych środków

profilaktycznych zmniejszających

ryzyko – Art.226(2).

Informowanie pracowników
o ryzyku zawodowym oraz

o zasadach ochrony przed

zagrożeniami – Art.226(2).

Przeniesienie do odpowiedniej pracy
pracownika, który stał się niezdolny

do wykonywania dotychczasowej pracy

wskutek wypadku przy pracy lub

choroby zawodowej i nie został uznany

za niezdolnego do pracy - Art.231(2).

Stosowanie środków zapobiegających
chorobom zawodowymi innym chorobom

związanym z wykonywaną pracą,

w szczególności:

• utrzymywanie w stanie stałej sprawności

urządzeń ograniczających lub eliminujących

szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska

pracy oraz urządzenia służące do pomiarów

tych czynników,

Prawo pracy

• przeprowadzanie (na swój koszt) badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla

zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie

wyników tych badań i pomiarów oraz

udostępnianie ich pracownikom – Art.227

§1(2).

Nieodpłatne zapewnienie odpowiednich
posiłków i napojów pracownikom 

zatrudnionym w warunkach szczególnie 

uciążliwych, jeżeli jest to niezbędne ze 

względów profilaktycznych- Art.332(2).



Prawo pracy

Wypadki przy pracy

Podstawowe obowiązki pracodawcy

w zakresie wypadków przy pracy

� Podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie,

zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenia

w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie

odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom –

Art.234 §1(2).

� Niezwłoczne zawiadomienie właściwego inspektora pracy i prokuratora

o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym

innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą,

jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy – Art.234 §2(2).



Prawo pracy Choroby zawodowe

Podstawowe obowiązki pracodawcy

w zakresie chorób zawodowych

� Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia właściwemu organowi PIS

i właściwemu inspektorowi pracy każdego przypadku rozpoznanej choroby

zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę – Art.235 §1(2).

� W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej:

• ustalenie przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakteru

i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym

organem PIS,

• niezwłoczne przystąpienie do usunięcia czynników powodujących

powstanie choroby zawodowej i zastosowanie innych niezbędnych

środków zapobiegawczych,

• zapewnienie realizacji zaleceń lekarskich – Art.235 §3(2).
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Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie szkoleń BHP

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy,

do której wykonywania nie posiada on wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP-

Art.2373 §1(2).

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia przeszkolenia pracownika

w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenia

okresowych szkoleń w tym zakresie -Art.2373 §2(2).



Prawo pracy Środki ochrony indywidualnej

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania

na danym stanowisku pracy – Art.2379 §1(2).

Do jego obowiązków należy:

� dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej

oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami –

Art.2376 §1(2);

� dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego

spełniających wymagania określone w Polskich Normach:

• jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu

zabrudzeniu,

• ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa

i higieny pracy – Art.2377 §1(2);

� wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego pracownikowi używającemu własnej

odzieży i obuwia roboczego – Art.2377 §4(2);

� zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz

zapewnienie odpowiednio ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania

i odkażania – Art.2379 §2(2).



Prawo pracy

Służba BHP SŁUŻBA
BHP

Pracodawca zatrudniający

więcej niż 100 pracowników
zobowiązany jest utworzyć 

służbę BHP, pełniącą funkcje 

doradcze i kontrolne w zakresie 

BHP - Art.23711 §1(2).

Pracodawca może sam
wykonywać zadania służby BHP,

jeżeli posiada ukończone szkolenie

niezbędne do wykonywania zadań
tej służby oraz:

• zatrudnia do 10 pracowników lub

• zatrudnia do 20 pracowników

i jest zakwalifikowany do grupy

działalności, dla której ustalono

nie wyższą niż trzecia kategorię
ryzyka - Art.23711 §1(2).

Pracodawca zatrudniający do 100
pracowników powierza wykonywanie

zadań służby BHP pracownikowi

zatrudnionemu przy innej pracy -

Art.23711 §1(2).

W przypadku braku kompetentnych pracowników

pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby

BHP specjalistom spoza zakładu pracy - Art.23711 §2(2).



Prawo pracy
Podstawowe prawa pracownika

POWSTRZYMANIE SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY...

...gdy warunki pracy nie odpowiadają

przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie

zagrożenie dla zdrowia lub życia

pracownika albo gdy wykonywana przez

niego praca grozi takim

niebezpieczeństwem innym osobom -

Art.210 §1(2).

...wymagającej szczególnej

sprawności psychofizycznej, gdy stan

psychofizyczny pracownika nie

zapewnia bezpiecznego wykonywania

pracy i stwarza zagrożenie dla innych

osób – Art.210 §4(2).

O powstrzymaniu się od wykonywania pracy pracownik ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić przełożonego!

ODDALENIE SIĘ Z MIEJSCA ZAGROŻENIA

Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa

zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma

prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym

niezwłocznie przełożonego – Art.210 §2(2).



Prawo pracy Obowiązki pracownika

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki szczegółowe:

• Znajomość przepisów i zasad BHP, branie udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu

oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

•Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie się do

wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

• Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.

• Stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.

• Poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom

lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarza.

• Niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo

zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników i innych osób

znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

• Współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy- Art. 211(2).

Podstawowe obowiązki pracownika dotyczą również osób fizycznych wykonujących
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenia) w zakładzie

pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.



Prawo pracy Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – Art.283 §1(2)

Karze grzywny (od 1000 zł do nawet 3 0000zł) podlegają
pracodawcy lub osoby kierujące pracownikami, jeżeli m.in.:

wbrew obowiązkowi stosują:

• materiały i procesy technologiczne

bez uprzedniego ustalenia stopnia ich

szkodliwości dla zdrowia pracowników

i bez podjęcia odpowiednich środków

profilaktycznych,

• substancje i preparaty chemiczne

nie oznakowane w sposób widoczny

i umożliwiający ich identyfikację,

• niebezpieczne substancje

i niebezpieczne preparaty chemiczne

nie posiadające kart charakterystyki

tych substancji, a także opakowań

zabezpieczających przed ich

szkodliwym działaniem, pożarem lub

wybuchem – Art. 283 § 2 pkt 5(2).

wbrew obowiązkowi

wyposażają stanowiska

pracy w maszyny i inne

urządzenia techniczne,

które nie spełniają

wymagań dotyczących

oceny zgodności -

Art.283 § 2 pkt 3(2),

nie wykonują

w wyznaczonym terminie

podlegającego wykonaniu

nakazu inspektora pracy –

Art.283 §2 pkt 7(2),



Prawo pracy

Odpowiedzialność karna pracodawcy

W przypadku naruszenia przepisów BHP poprzez

narażenie pracowników na bezpośrednie

niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia albo

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pracodawca

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

(art. 220 § 1kk).



Prawo pracy

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika

bezprawność zachowania

(zachowanie się w sposób

naruszający przepisy

prawa pracy)

Zawinienie

(wina umyślna lub nieumyślna)

Przy stosowaniu kary

pracodawca bierze pod

uwagę:

rodzaj naruszenia

obowiązków

pracowniczych
stopień winy

pracownika

dotychczasowy stosunek

pracownika do pracy



Prawo pracy

RODZAJE KAR PRACOWNICZYCH

Kara upomnienia

lub kara nagany

Kara pieniężna

Nieprzestrzeganie przez pracownika:

• ustalonej organizacji i porządku

w procesie pracy,

• przepisów BHP,

• przepisów przeciwpożarowych,

• przyjętego sposobu potwierdzania

przybycia i obecności w pracy oraz

usprawiedliwiania nieobecności w 

pracy - Art.108 §1(2).

• nieprzestrzeganie przez pracownika 

przepisów BHP lub przepisów 

przeciwpożarowych,

• opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,

• stawienie się do pracy w stanie 

nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w 

czasie pracy - Art.108 §2(2).

Kara pieniężna za jedno naruszenie

oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej 

nieobecności nie może być wyższa od

jednodniowego wynagrodzenia pracownika -

Art.108 §3(2).



ZADANIA I UPRAWNIENIA SŁUŻBY BHP
ORAZ METODY PRACY TEJ SŁUŻBY



Służba BHP - definicja

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest wewnątrzzakładową 

służbą pracodawcy. Pełni ona względem niego funkcje doradcze 
i kontrolne w zakresie wszelkich spraw związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie.

Liczbę pracowników służby BHP ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan

zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi

zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy - §1 ust.1(3).

Jednak pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników ma obowiązek

utworzyć wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnić w tej komórce

pracownika służby BHP w niepełnym wymiarze czasu pracy, zaś pracodawca

zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudniać w pełnym wymiarze czasu

pracy co najmniej 1 pracownika służby BHP na każdych 600 pracowników

- §1 ust.3 , §1 ust.4(3).



Zadania służby BHP

Do zadań służby BHP należą następujące czynności:

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania

przepisów i zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk

pracy, na których są zatrudnione następujące grupy pracowników:

kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią,

młodociani,

niepełnosprawni,

pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym

pracujący w nocy,

osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie

niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu

wyznaczonym przez pracodawcę- §2 ust.1 pkt1(3).



Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach

zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych

zagrożeń - §2 ust.1 pkt 2(5).

Zadania służby BHP

Najbardziej powszechnym i skutecznym sposobem stwierdzenia

występowania zagrożeń zawodowych przez służbę BHP są:

przeprowadzenie kontroli warunków pracy,

roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy,

bieżące monitorowanie warunków pracy,

wywiady lub rozpowszechnianie ankiet wśród pracowników.

Zagrożenia zawodowe mogą zostać wykryte i stwierdzone również 
podczas kontroli przeprowadzanych przez organy nadzoru nad 

warunkami pracy.

O zagrożeniach zawodowych mogą także świadczyć wyniki badań
pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.



Zadania służby BHP

Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku,

okresowych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć
technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom

życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy - §2 ust.1 pkt3 (5).

Obowiązek dokonywania przez służbę BHP okresowych analiz

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu wykazanie stanu

przestrzegania przepisów i zasad BHP zarówno przez

pracowników jak i przez pracodawcę.

W ramach dokonywania rocznej analizy stanu BHP, pracownicy

służby BHP wnikliwie zbierają wszystkie informacje związane z

bezpieczeństwem i higieną pracy zgromadzone w toku swej pracy.

Forma okresowej analizy jest dowolna, ale powinna być (choćby

ze względów dowodowych) sporządzona w formie pisemnej.



Zadania służby BHP

Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu

pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia

w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych

zapewniających poprawę stanu BHP - §2 ust.1 pkt 4(5).

Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji

zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz

zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań BHP

w tych założeniach i dokumentacji - §2 ust.1 pkt 5(5).



Zadania służby BHP

Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosowanych oraz

nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych - §2 ust.1 pkt 7(5).

Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub

przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których

przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne oraz inne

urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo

pracowników - §2 ust.1 pkt 6(5).

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne

urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania

pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem

BHP w trybie ustalonym przez pracodawcę.



Zadania służby BHP

Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania

wymagań ergonomii na stanowiskach pracy - §2 ust.1 pkt 8(5).

Odpowiednie wymagania w zakresie ergonomii zawarte są w

przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy oraz w innych

aktach prawnych, określających np. szczegółowe warunki

techniczne na podstawie prawa budowlanego.

Skutkiem nieprzestrzegania zasad ergonomii mogą być wypadki

przy pracy i choroby zawodowe związane ze zmęczeniem pracą,

niewłaściwą organizacją przestrzeni pracy, przeciążeniem układu

ruchu, drganiami, hałasem itp.



Zadania służby BHP

Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy,

wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących

BHP oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP

- §2 ust.1 pkt 9(5).

Udział służby BHP w tworzeniu zakładowych układów

zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i

instrukcji ogólnych dotyczących BHP ma zagwarantować, że
wszelkie ich postanowienia pozostają w zgodzie z

obowiązującymi przepisami i zasadami BHP oraz, że zakres

zadań osób kierujących pracownikami nie jest sprzeczny z

tymi przepisami i zasadami.



Zadania służby BHP

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na

poszczególnych stanowiskach pracy - §2 ust.1 pkt 10(5).

Pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom do stałego

korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczące:

stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi

lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.



Zadania służby BHP

Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz

w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności

tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola

realizacji tych wniosków - §2 ust.1 pkt 11(5).

Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych

ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik

kierujący komórką służby BHP oraz zakładowy społeczny inspektor

pracy.

Okoliczności i przyczyny wypadków innych niż wskazane powyżej ustala

z kolei zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

BHP oraz oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy.

U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby BHP,

w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby BHP, 

wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, 

któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby BHP albo 

specjalista spoza zakładu pracy.



Zadania służby BHP

Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów

dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych

i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy –

§2 ust.1 pkt 12(5).

Rejestry dotyczące szeroko pojętej problematyki BHP w zakładzie to przede wszystkim:

rejestr wypadków przy pracy,

rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,

rejestr pomiarów badań czynników szkodliwych dla zdrowia,

rejestr szkoleń BHP,

rejestr badań lekarskich pracowników.

Ponadto do obowiązków służby BHP należy kompletowanie oraz przechowywanie

dokumentacji dotyczącej:

wypadków przy pracy,

stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.



Zadania służby BHP

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP - §2 ust.1

pkt 13(5).

Pracodawca jako osoba o mniejszych kwalifikacjach w zakresie

znajomości przepisów i zasad BHP niż powołany przez niego

pracownik służby BHP, ma prawo zwrócić się do tego pracownika z

prośbą o pomoc i doradztwo w zakresie wszelkich spraw mających

związek ze stosowaniem w zakładzie pracy przepisów i zasad

BHP. Pracownik służby BHP ma obowiązek udzielić tej pomocy z

najwyższą starannością w oparciu o stan swojej wiedzy oraz

obowiązujące przepisy prawne.



Zadania służby BHP

Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą - §2 ust.1 pkt 14(5).

Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy,

na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub

warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony

zbiorowej i indywidualnej - §2 ust.1 pkt 15(5).

Pracownicy służby BHP, jako osoby wyspecjalizowane i najlepiej

orientujące się w zakresie przepisów i zasad BHP, mają obowiązek w

ramach wykonywania obowiązków służby BHP w zakładzie pracy

wesprzeć pracodawcę w opracowywaniu i oszacowaniu ryzyka

zawodowego.



Zadania służby BHP

Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami

stanu środowiska naturalnego działającymi w systemie państwowego

monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach - §2 ust.1

pkt 18(5).

Współpraca z laboratoriami upoważnionymi zgodnie z odrębnymi przepisami,

do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub

warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy. Zakres współpracy

obejmuje organizowanie badań i pomiarów oraz sposobów ochrony

pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami - §2 ust.1 pkt 17(5).

Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,

w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego

poziomu szkoleń w dziedzinie BHP, oraz zapewnienia właściwej adaptacji

zawodowej nowozatrudnionych pracowników - §2 ust.1 pkt 16(5).



Zadania służby BHP

Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi

organizacjami związkowymi przy:

• podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie

przepisów oraz zasad BHP, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych

przepisach,

• podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu

poprawę warunków pracy - §2 ust.1 pkt 20(5).

Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych

badań lekarskich pracowników - §2 ust.1 pkt 19(5).



Zadania służby BHP

Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie BHP, a także w pracach komisji

BHP oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką BHP,

w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy - §2

ust.1 pkt 21(5).

Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy rożnych form

popularyzacji problematyki BHP oraz ergonomii - §2 ust.1 pkt 22(5).

Wykonanie tego obowiązku może polegać np. na:

przeprowadzaniu okresowych spotkań z pracownikami w celu

omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem zakładu

pracy w odniesieniu do warunków pracy i stanu BHP,

zamieszczeniu istotnych informacji dotyczących problematyki BHP

i ochrony pracy na tablicach ogłoszeń umieszczonych na terenie

zakładu pracy,

ustaleniu nagród rzeczowych bądź pieniężnych dla

pracowników najlepiej wykonujących swą pracę pod

względem przestrzegania przepisów i zasad BHP.



Zadania służby BHP

Lista obowiązków służby BHP w każdym zakładzie

pracy stanowi katalog zamknięty, niezależnie od formy i

rodzaju umowy łączącej pracownika służby BHP z

pracodawcą. Oznacza to, że służba BHP nie może być
obciążana innymi zadaniami, z wyjątkiem pracownika

zatrudnionego przy innej pracy, któremu powierzono

wykonywanie zadań służby BHP - §2 ust. 2(5).



Uprawnienia służby BHP

Do uprawnień służby BHP należą następujące czynności - §3(5):

Przeprowadzanie kontroli stanu BHP, a także przestrzegania przepisów

oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu

wykonywania pracy.

Występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia

stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz

uchybień w zakresie BHP.

Występowanie do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie
pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy

warunków BHP.

Występowanie do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych
w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie

obowiązków w zakresie BHP.



Niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub innego urządzenia

technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia

lub zdrowia pracownika albo innych osób.

Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika
zatrudnionego przy pracy wzbronionej.

Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim

zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych

osób.

Wnioskowanie do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie

pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu

wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy w razie

stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub

zdrowia pracowników albo innych osób.

Uprawnienia służby BHP



Organizacja pracy służby BHP

Organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby BHP oraz

pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu powierzono

wykonywanie zadań tej służby, powinny zapewniać pełną realizację
jego zadań i uprawnień - §2 ust. 3(5).

W celu realizacji uprawnień służby BHP pracodawca ma obowiązek

udostępnić pracownikom tej służby informacje mogące wywierać
wpływ na bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników,

w szczególności dotyczące- §2 ust. 4(5):

stanu środowiska pracy, w tym wyników badań i pomiarów

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

zastosowanych dotychczas środków (w tym technicznych

i organizacyjnych), zapobiegających zagrożeniom zdrowia lub 

życia pracowników w odniesieniu do zakładu pracy i 

poszczególnych stanowisk pracy,

środków przewidzianych w razie potrzeby udzielenia pierwszej

pomocy, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników.



Wymagania kwalifikacyjne

Pracownicy służby BHP powinni:

spełniać wymagania

kwalifikacyjne niezbędne do

wykonywania zadań służby BHP

ukończyć szkolenie w dziedzinie

BHP dla pracowników tej służby.

Jeżeli pracodawca ma ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań
służby BHP może samodzielnie wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

zatrudnia do 10 pracowników,

zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy 

działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię 

ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Art.23711 §1(2).

Pracownicy służby BHP nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla 
nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień tej służby – Art.23711

§3(2).



Wymogi organizacyjne dla służby BHP w zakładzie pracy

Organizacja i liczba pracowników służby BHP zależy od liczby

zatrudnianych w danym zakładzie pracy pracowników.

do 100 
pracowników

nie ma obowiązku tworzenia służby BHP, należy 

powierzyć wykonywanie zadań tej służby 

pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy; w 

przypadku braku kompetentnych pracowników można 

powierzyć wykonywanie zadań służby BHP 

specjalistom spoza zakładu pracy;

od 100 do 600
pracowników

jedno- lub wieloosobowa komórka
stanowiąca służbę BHP; pracownicy służby

BHP mogą być zatrudniani na podstawie umowy

o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy;

ponad 600
pracowników

co najmniej 1 pracownik służby BHP
w pełnym wymiarze czasu pracy na każdych 600

pracowników – Art.23711 §1(2).



Służba BHP podlega bezpośrednio pracodawcy –

§1 ust.5(5).

Wymogi organizacyjne dla służby BHP w zakładzie pracy

W sytuacjach uzasadnionych stwierdzonymi zagrożeniami

zawodowymi właściwy terytorialnie inspektor pracy PIP może
nakazać danemu pracodawcy zwiększenie liczby osób zatrudnionych

w służbie BHP, a nawet utworzenie tej służby w firmie zatrudniającej

100 lub mniej pracowników – Art.23711 §4(2), §4(5).



WYMAGANIA BHP DLA BUDYNKÓW
I POMIESZCZEŃ PRACY



Budynki - wymagania ogólne

Budynek jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach – Art. 3 pkt 2 (14).

Budynek niski (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub

mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji.

Budynek średniowysoki (SW) – od 12 m do 25 m włącznie nad

poziomem terenu lub mieszkalny o wysokości ponad 4 lecz nie więcej niż

9 kondygnacji nadziemnych.

Budynek wysoki (W) – od 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu

lub mieszkalny o wysokości ponad 9 lecz nie więcej niż 18 kondygnacji

nadziemnych.

Budynek wysokościowy (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu.



Budynki - wymagania ogólne

Kategorie zagrożenia
Kategorie zagrożenia dzielimy na ZL oraz PM.

ZL (I-V) – jest to klasyfikacja budynków z uwagi na rodzaj przeznaczenia

użytkowego, z uwzględnieniem czasu przebywania w nich ludzi;

PM – jest to oznaczenie budynków magazynowych, w których pobyt ludzi jest

ograniczony do minimum.

ZL I – są to budynki które zawierają pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego

przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami, a nie

przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania

się;

ZL II – są to budynki przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej

zdolności poruszania się, takie jak: żłobki, przedszkola, szpitale, domy starców,

hospicja itp;

ZL III – są to budynki użyteczności publicznej nie kwalifikowane do kategorii ZL I i ZL

II;

ZL IV – są to budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne

ZL V – są to budynki zamieszkania zbiorowego nie kwalifikowane do ZL I i ZL II



Budynki - wymagania ogólne

Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz

rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być

zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom

wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia - §44(6).

Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być

zaopatrzony co najmniej w wodę do spożycia przez ludzi oraz do celów

przeciwpożarowych, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne - §45(6).

Budynki wyposażone w wanny, natryski lub umywalki, powinny mieć

indywidualną lub centralną instalację ciepłej wody. Warunek doprowadzenia

ciepłej wody do umywalek nie dotyczy budynków w zabudowie zagrodowej

i rekreacji indywidualnej - §46(6).



Budynki - wymagania ogólne

Budynek wyposażony w instalację wodociągową powinien mieć zapewnione

odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków technologicznych,

jeżeli one występują - §47(6).

Każdy budynek przeznaczony na pobyt ludzi oraz inne budynki, w których

w trakcie użytkowania powstają odpady i nieczystości stałe, powinny mieć

miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia tych odpadów

i nieczystości, usytuowane w samym budynku lub w jego otoczeniu - §48(6).

Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub

klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia - §51(6).

Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od 

wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi 

się do budynków wyszczególnionych w Polskiej 

Normie dotyczącej ochrony odgromowej

obiektów budowlanych - §53 ust.(6).



budynek średniowysoki i wyższy:

użyteczności publicznej,

mieszkalny wielorodzinny,

zamieszkania zbiorowego;

budynek, w którym co najmniej jedna kondygnacja nadziemna:

przeznaczona jest na pobyt więcej niż 50 osób

i znajduje się powyżej 12 m ponad poziomem terenu;

budynek dwukondygnacyjny i wyższy:

opieki zdrowotnej,

opieki społecznej

należy wyposażyć w dźwigi osobowe - §54 ust.1(6).



Wymagania ogólne

Obiekty budowlane, budynki, pomieszczenia przeznaczone na miejsce

pobytu pracowników powinny zapewniać warunki umożliwiające

zachowanie higieny i ochronę zdrowia osób tam przebywających.

Zapewnienie higienicznych warunków pracy to moralny i prawny

obowiązek pracodawcy.

Należy wyeliminować zagrożenia takie jak:

niebezpieczne promieniowanie,

hałas i drgania,

szkodliwe gazy, pyły i opary,

wilgoć,

uszkodzona instalacja elektryczna - §309(6).



Wymagania ogólne

Pracodawca ma obowiązek zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane

i oznakowane:

• drogi komunikacyjne i transportowe (zwane dalej „drogami”),

• drogi dla pieszych (zwane dalej „przejściami”),

• dojazdy pożarowe

oraz utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników -

§4 ust.1(5).

Drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do:

liczby potencjalnych użytkowników,

rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i 

przemieszczanych ładunków - §4 ust.2(5).

Minimalne wymiary dróg i przejść określa Polska Norma PN-

68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe.

Wytyczne projektowania.



Pomieszczenia pracy

Pomieszczenia pracy są to pomieszczenia przeznaczone na

pobyt pracowników, w których wykonywana jest praca.

Za przeznaczone na pobyt pracowników nie uważa się pomieszczeń, w których:

łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany

roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają
charakter dorywczy, bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu

związanym z dozorem lub konserwacją urządzeń albo utrzymaniem

czystości i porządku,

mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie

odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi bez

zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego

reżimu organizacji pracy,

jest prowadzona hodowla zwierząt, niezależnie od czasu

przebywania w nich pracowników zajmujących się ich obsługą-

§2 ust.3(5).



Pomieszczenia pracy - podział

Pomieszczenia pracy dzielą się na:

pomieszczenia stałej pracy pomieszczenia czasowej pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenia pracy

odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby

zatrudnionych pracowników. Pomieszczenia te i ich 

wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy - Art.214§1,§2(2).



Pomieszczenia pracy - podział

Pomieszczenie stałej pracy to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas

przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 

godziny - §2 ust.4 (5).

Pomieszczenie czasowej pracy to pomieszczenie pracy, w którym łączny 

czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 

4 godzin - §2 ust.5 (5).

Miejsce pracy to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego 

pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy -§2 ust. 7b (5).



Pomieszczenia pracy – obowiązki pracodawcy

W pomieszczeniach pracy przeznaczonych na pobyt pracowników

pracodawca ma obowiązek zapewnić- §15 ust.1(5):

• odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne (światło dzienne i elektryczne),

• urządzenia utrzymujące odpowiednią temperaturę wewnętrzną w okresie 

grzewczym, 

• odpowiednią do rodzaju prowadzonych prac wymianę powietrza, 

• zabezpieczenie przed wilgocią,

• zabezpieczenie przed szkodliwymi wyziewami, gazami, pyłami 

i promieniowaniem,

• zabezpieczenie przed uciążliwymi dźwiękami i drganiami,

• zabezpieczenie przed nadmiernymi stratami i zyskami ciepła,

szkodliwymi przewiewami itp.,

• właściwą odporność ogniową,

• warunki do prawidłowej (sprawnej) ewakuacji.



Pomieszczenia pracy – czynniki szkodliwe

Budynek przeznaczony na pobyt ludzi i urządzenia z nim związane

powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby w pomieszczeniach

zawartość w powietrzu stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia nie

przekraczała wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach

sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy - §310 ust.1(6).

W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla
zdrowia np. wysoka temperatura, drgania, pyły powinny być zastosowane

rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się tych czynników

do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych -

§15 ust.2(5).

W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe

palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być
wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego lub

wyładowań elektrostatycznych - §16 ust.2(5).



Pomieszczenia pracy – lokalizacja

Pomieszczenia stałej pracy nie mogą znajdować się poniżej poziomu
otaczającego terenu, chyba że rodzaj produkcji tego wymaga- §18 ust.1(6).

Dopuszczalne jest zlokalizowanie poniżej poziomu otaczającego terenu:

• pomieszczeń pracy w garażu, kotłowni i warsztatach podręcznych,

• pomieszczeń handlowych, usługowych i gastronomicznych w ulicznych

przejściach podziemnych, w podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach,

w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych,

pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po

uzyskaniu zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora

sanitarnego wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy - §18

ust.2(5).



Pomieszczenia pracy – wymagania

Na każdego spośród pracowników jednocześnie 

zatrudnionych w pomieszczeniu stałej pracy powinno 

przypadać:

co najmniej 13 m3 wolnej objętości

pomieszczenia oraz

2 m2 wolnej powierzchni podłogi

niezajętej przez urządzenia

techniczne, sprzęt itp. -§19 ust.2(5).



Wysokość pomieszczeń pracy stałej

Wysokość pomieszczeń stałej pracy nie powinna być mniejsza niż:

3,3 m, jeżeli w pomieszczeniu występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe 

dla zdrowia -§20 ust.1(5),

3,0 m, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 4 osoby -§20 ust.1(5)

2,5 m:

jeżeli przebywa w nich nie więcej niż 4 pracowników i na każdego z 

nich przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia -

§20 ust.3(5),

w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości 

mieszczącym się w budynku mieszkalnym przy spełnieniu 

dodatkowych warunków -§20 ust.3(5),

2,2 m w dyżurkach, portierniach, kantorach, kioskach ulicznych oraz 

kioskach usytuowanych w halach dworcowych, fabrycznych, 

wystawowych i handlowych, a także w pomieszczeniu usytuowanym 

na antresoli otwartej do większego pomieszczenia -§20 ust.3(5).



Wysokość pomieszczeń – obniżanie i praca czasowa

Wysokość pomieszczeń, w których występują czynniki uciążliwe lub

szkodliwe dla zdrowia (3,3 m) oraz pomieszczeń, w których nie występują
takie czynniki (3,0 m) może być obniżona w stosunku do wymaganej w

przypadku zastosowania klimatyzacji oraz po uzyskaniu zgody

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego -§20 ust.2(5).

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż:

2,2 m w świetle, jeżeli w pomieszczeniu 

nie występują czynniki szkodliwe dla 

zdrowia,

2,5 m w świetle, jeżeli w 

pomieszczeniu prowadzone są prace 

mogące powodować występowanie 

czynników szkodliwych dla

zdrowia -§20 ust.4(5).



Oświetlenie pomieszczeń pracy

Jeżeli względy technologiczne nie stoją na przeszkodzie, każde

pomieszczenie stałej pracy powinno być oświetlone światłem
dziennym- §25(5).

Na stosowanie w takim pomieszczeniu pracy wyłącznie

oświetlenia elektrycznego pracodawca ma obowiązek uzyskać
zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora

sanitarnego (wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem

pracy) - §25(5).

Stosunek powierzchni okien (liczonej w świetle 
ościeżnic) do powierzchni podłogi nie może 

być mniejszy niż 1:8 - §57 ust.2(6).



Oświetlenie pomieszczeń pracy

Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na 

pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:

oświetlenie dzienne nie 

jest konieczne lub nie jest

wskazane ze względów

technologicznych

jest uzależnione 

celowością funkcjonalną 

zlokalizowania

tego pomieszczenia

w obiekcie podziemnym 

lub w części budynku

pozbawionej oświetlenia

dziennego- §58 ust.1(6).



Oświetlenie pomieszczeń pracy

Jeżeli względy produkcyjne nie stoją na przeszkodzie, okna lub świetliki

powinny być przystosowane do całkowitego lub częściowego otwierania.

Okna w budynku powyżej drugiej kondygnacji, a także okna na niższych

kondygnacjach wychodzące na chodniki lub przejścia dla pieszych, nie 

mogą mieć skrzydeł otwieranych na zewnątrz (nie dotyczy to jednak 

budynków wpisanych do rejestru zabytków)- §299 ust.1(6).

Okna w budynku na kondygnacjach powyżej 55 m nad terenem powinny 

mieć zabezpieczenia umożliwiające ich otwarcie tylko przez osoby 

mające upoważnienie właściciela lub zarządcy budynku -§299 ust.4(6).

Do mycia okien i świetlików powinien być zapewniony dogodny i bezpieczny 
dostęp - szyby w oknach i świetlikach powinny być utrzymywane w czystości 

i przepuszczać dostateczną ilość światła- §29 ust.2(5).



Oświetlenie dzienne - wymagania

Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno

spełniać wymagania określone w Polskiej Normie PN-71/B-02380.

Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.

Zgodnie z tą normą, warunki dotyczące oświetlenia pomieszczeń światłem

dziennym określane są za pomocą współczynnika oświetlenia dziennego
(wyrażonego w procentach), stanowiącego stosunek natężenia oświetlenia

w tym punkcie wnętrza do równocześnie występującego natężenia

oświetlenia w otwartej przestrzeni na płaszczyźnie poziomej.

Warunki określone w tej normie powinny być sprawdzane

na etapie projektowania pomieszczeń i budynków.

Natężenie oświetlenia dziennego na poszczególnych 

stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju 

wykonywanych prac oraz wymaganej dokładności- §26 ust.1(5).



Oświetlenie elektryczne - wymagania

Dostosowanie natężenia oświetlenia dziennego na poszczególnych

stanowiskach pracy do czynności wykonywanych w pomieszczeniu



Oświetlenie elektryczne - wymagania

Za zapewnienie odpowiedniego oświetlenia 

zarówno dziennego, jak i elektrycznego 

odpowiedzialność ponosi pracodawca. Nie 

zapewnienie takiego oświetlenia

zagrożone jest karą grzywny 

(zgodnie z art. 283 kp).

Niezależnie od oświetlenia dziennego, w 

pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie 
elektryczne o parametrach zgodnych

z Polską Normą PN-EN 12464-1:2004 Światło i 

oświetlenie.

Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach - §26 ust.2(5).



Oświetlenie elektryczne - wymagania

Ogólne oświetlenie światłem sztucznym w pomieszczeniach przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi powinno zapewniać odpowiednie warunki użytkowania 

całej jego powierzchni- §59 ust.2(6).

Instalacje oświetleniowe w miejscach pracy oraz

korytarzach powinny być tak dobrane i wykonane, żeby

nie narażały pracownika na wypadek spowodowany

rodzajem zainstalowanego oświetlenia- §28a(5).

Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz

do ruchu ogólnego (komunikacji) nie powinno

wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienie

przy przejściu między tymi pomieszczeniami- §59

ust.3(6).



Oświetlenie elektryczne - wymagania

Przykładowe wartości dotyczące oświetlenia elektrycznego



Instalacja elektryczna - wymagania

Budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia,

powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną- §53 ust1(6).

Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i 

eksploatowane, aby nie narażały pracowników na:

porażenie prądem elektrycznym,

przepięcia atmosferyczne,

szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych

oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały 

innych szkodliwych skutków- §10 ust.2(5).

W instalacjach elektrycznych należy stosować: środki ochrony 

przeciwporażeniowej, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz 

urządzenia ochrony przeciw przepięciowej - §183 ust.3,6,10(6).



Drzwi do budynku

Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary 

pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki 

ruchu- §61 ust.1(6).

Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez

zastosowanie:

kurtyny powietrznej,
przedsionka

lub innych rozwiązań 

nie utrudniających 

ruchu-§63(6).

Wejście do budynku i do każdej klatki schodowej powinno 

mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne. Nie dotyczy to 

budownictwa rekreacyjnego- §64(6).



Drzwi w pomieszczeniach

Zasadą ogólną jest, że wymiary otworów drzwiowych w każdym

pomieszczeniu powinny być odpowiednie do liczby pracowników z

nich korzystających oraz do rodzaju i wielkości stosowanych
urządzeń transportowych oraz przemieszczanych ładunków
- §22 ust.1(5).

Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń

użytkowych powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej-

§62 ust.1(7):

szerokość 0,9 m wysokość 2 m

Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi 

powinny mieć szerokość co najmniej 0,8 m i wysokość co 

najmniej 2 m w świetle ościeżnicy- §75 ust.1(6).



Drzwi w pomieszczeniach - wymagania

Drzwi powinny spełniać w szczególności następujące wymagania:

• sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy i z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

powinien być zgodny z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej- §22 ust.2(5),

• drzwi rozsuwane powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich wypadnięciu 

z prowadnic -§22 ust.3(5),

• wahadłowe drzwi i bramy powinny być przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele-

§22 ust.6(5), 

• drzwi i bramy otwierające się do góry powinny być wyposażone w urządzenia 

zapobiegające ich przypadkowemu opadaniu- §22 ust.4(5),

• drzwi i bramy otwierane i zamykane mechanicznie powinny funkcjonować tak, aby nie 

stwarzały zagrożenia urazem- §22 ust.29(5),

• przezroczyste skrzydła bram i drzwi powinny być wykonane z materiału odpornego na 

rozbicie lub ze szkła hartowanego oraz powinny być oznakowane w widocznym miejscu-

§22 ust.7(5),

• wrota bram powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu 

zamknięciu- §22 ust.5(5),

• drzwi w strefie zagrożenia wybuchem, przy otwieraniu i zamykaniu, nie mogą

wytwarzać iskier.



Drzwi w pomieszczeniach - wymagania

W pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj wykonywanych prac

może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru, drzwi powinny

otwierać się na zewnątrz i prowadzić bezpośrednio:

w pomieszczeniach znajdujących się na parterze - na otwartą przestrzeń,

w pomieszczeniach znajdujących się na piętrze - na podesty

ogniotrwałych klatek schodowych.

W pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj prowadzonych

prac panuje wysoka temperatura, wyjście nie powinno prowadzić

bezpośrednio na wolne powietrze, lecz do pomieszczenia
o temperaturze pośredniej (sieni, przybudówki itp.).

Skrzydła drzwiowe, wykonane z przeźroczystych tafli, powinny być
oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału

zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku

stłuczenia- §295(6).



Schody - wymagania

W celu zapewnienia dostępu do pomieszczeń i stanowisk

położonych na różnych poziomach należy stosować schody

stałe, a w zależności od przeznaczenia budynku, również
pochylnie, które będą zapewniały bezpieczne dojście - §66(6).

Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być

śliskie, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów 

powinny być ażurowe- §21 ust.2(5).

Szerokość użytkowa schodów w budynkach użyteczności publicznej,

mieszkalnych, budynkach produkcyjnych i magazynach powinna

wynosić co najmniej 1,2 m- §68 ust.1(6).

Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić

nie więcej niż:

14 stopni w budynku opieki zdrowotnej,

17 stopni w innych budynkach- §69 ust.1(6).



Ściany, stropy i dachy pomieszczeń pracy

Ściany, stropy i dachy budynków powinny szczelnie ochraniać
pracowników od chłodu, gorąca, wiatru i opadów atmosferycznych, chyba

że rodzaj produkcji na to nie pozwala.

Jeżeli w pomieszczeniach pracy w związku z wykonywanymi

pracami wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia

pracowników lub pyły niebezpieczne pod względem

wybuchowym, ściany i sufity tych pomieszczeń należy
pokryć materiałem -§15 ust.3(5):

chroniącym przed

adsorpcją i 

gromadzeniem się 

pyłu

umożliwiającym łatwe

czyszczenie lub 

zmywanie.

oraz



Podłogi w pomieszczeniach pracy

Podłogi w pomieszczeniach pracy powinny być:

stabilne,

równe,

wykonane z materiału niewytwarzającego pyłu,

odporne na ścieranie oraz nacisk,

przystosowane do łatwego utrzymania w 

czystości - §16 ust.1(5).

W razie spowodowanej warunkami technicznymi produkcji,

konieczności wykonania podłogi z materiału nie będącego złym

przewodnikiem ciepła lub gdy przy pracy występuje zamoczenie

podłogi, należy w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia

ułożyć podesty izolujące od zimna i wilgoci lub zastosować inne

środki izolujące- §16 ust.3(5).



Bezpieczeństwo pożarowe

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i

wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,

ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych- §207 ust.(5).



Bezpieczeństwo pożarowe

Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być

zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość

szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej

pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających

w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów- 11 ust.1(13).

Należy zastosować techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,

zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść

ewakuacyjnych,

zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,

zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego)-

11 ust.1 pkt 1-5(13).



Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie,

należy zapewnić bezpieczne wyjścia prowadzące:

bezpośrednio lub pośrednio na przestrzeń otwartą,

do innej strefy pożarowej,

na drogi komunikacji ogólnej, zwane drogami 

ewakuacyjnymi - §236 ust.1(6).

Drogi ewakuacyjne oraz dojścia prowadzące do nich nie mogą być zastawiane.

Zabronione jest stosowanie na drogach ewakuacyjnych drzwi obrotowych i

podnoszonych, a także rozsuwanych, jeżeli nie służą one wyłącznie do ewakuacji.



Drogi ewakuacyjne

W budynkach użyteczności publicznej oraz 

budynkach produkcyjnych

łączną szerokość

użytkową biegów

oraz łączną szerokość 
użytkową spoczników 

w klatkach schodowych

stanowiących drogę ewakuacyjną, należy obliczać 
proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać

równocześnie na kondygnacji, na której przewiduje się

obecność największej ich liczby, przyjmując co najmniej

0,6 m szerokości na 100 osób- §68 ust.2(6).



Drogi ewakuacyjne - wymogi

Pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne ze

wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w których mogą
przebywać pracownicy, umożliwiające szybkie wydostanie się
pracowników na otwartą przestrzeń-§9.1(5).

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane

drzwiami- §236 ust.3(6).

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla

więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz. Wymaganie to nie

dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków- §236 ust.4(6).



Drogi ewakuacyjne - szerokość

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne powinna

być dostosowana do liczby osób, które jednocześnie mogą
przebywać w pomieszczeniu - przyjmując 0,6 m na każdych 100

osób, lecz nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy, a w przypadku

drzwi służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m- §239 ust.1(6).

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna być
obliczona, przyjmując 0,6 m na każdych 100 osób mogących

jednocześnie przebywać na danej kondygnacji budynku; szerokość
ta nie może być mniejsza niż 1,4 m, a jeśli liczba osób

przebywających na danej kondygnacji nie przekracza 20 -

szerokość ta może być zmniejszona do 1,2 m- §242 ust.1(6), §242

ust.2(6).



Drogi ewakuacyjne - wysokość

Wysokość dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 2,2 m,

natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia - nie

mniejsza niż 2,0 m- §242 ust.3(6).

Pamiętajcie, że na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie:

spoczników ze stopniami,

schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli schody te 

są jedyną drogą ewakuacyjną - §244(6).

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym

może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób oraz drzwi na

drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny być wyposażone

w urządzenia przeciwpaniczne- §240 ust.7(6).



Wentylacja pomieszczeń pracy

We wszystkich pomieszczeniach pracy należy zapewnić odpowiednią
wymianę powietrza przez zastosowanie wentylacji naturalnej lub

mechanicznej albo łącznie jednej i drugiej.

Wielkość wymiany powietrza jest uzależniona od:

wielkości pomieszczenia rodzaju prac wykonywanych w pomieszczeniu

liczby osób zatrudnionych w pomieszczeniu

Wentylacja powinna zapewnić utrzymywanie w pomieszczeniach

pracy wymaganej czystości powietrza, temperatury, wilgotności

powietrza, a także bezpieczeństwa pożarowego- §147 ust.1(6).



Wentylacja pomieszczeń pracy

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz za pomocą

klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone

z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia- §35 ust.1(5).

Przepływ powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami powinien

odbywać się od pomieszczenia mniej do bardziej
zanieczyszczonego, a w pomieszczeniach, które należy chronić przed

wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia

zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną
nadciśnieniową - §150 ust.1(6).

W pomieszczeniu, w którym proces technologiczny jest

źródłem miejscowych emisji substancji szkodliwych, w celu

zapewnienia wymaganej czystości powietrza, należy
stosować miejscowe odciągi wentylacyjne współpracujące z

wentylacją ogólną- §148 ust.4(6).



Wentylacja pomieszczeń pracy - wymogi

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach:

przeznaczonych na pobyt ludzi,

bez otwieranych okien,

w których ze względów technologicznych, zdrowotnych lub bezpieczeństwa 

konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza - §147 ust.2 (6).

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana

powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych

pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń
stałych i gazowych - §32ust.1(5).

W pomieszczeniach, w których wydzielają się substancje

szkodliwe dla zdrowia powinna być zapewniona taka wentylacja

powietrza, żeby nie zostały przekroczone najwyższe

dopuszczalne stężenia- §32 ust.2(5).



Wentylacja - wymagania



Ogrzewanie pomieszczeń

Budynek i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny być
wyposażone w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w

okresie obniżonych temperatur, umożliwiające utrzymanie temperatury

powietrza wewnętrznego odpowiedniej do ich przeznaczenia. Wymaganie to

nie dotyczy budynków rekreacyjnych, użytkowanych wyłącznie w sezonie

letnim- §49(6).

Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji 

ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła -

§134 ust.4(6).

Instalacja grzewcza powinna być zaopatrzona w odpowiednią 

aparaturę kontrolną i pomiarową, zapewniającą ich bezpieczne 

użytkowanie - §135 ust.1(6).

Poszczególne części instalacji ogrzewczej powinny być wyposażone

w armaturę umożliwiającą zamknięcie dopływu ciepła do nich

i opróżnienie z czynnika grzejnego bez konieczności przerywania

działania pozostałej części instalacji - §134 ust.10(6).



Ogrzewanie pomieszczeń

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę
odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku

fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą jednak niż 14o C -
§30(5).

Niższe wartości temperatury mogą występować w pomieszczeniach, 

gdzie ze względu na prowadzone procesy technologiczne nie może 

być zapewniona temperatura 14°C - §30(5).

W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka 
praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura 

nie może być niższa niż 18°C- §30(5).



Temperatura pomieszczeń



Opiniowanie projektów budynków z pomieszczeniami pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby budowa

i przebudowa obiektu budowlanego (a także części

obiektu), w którym przewiduje się pomieszczenia

pracy, była wykonywana na

podstawie projektów uwzględniających

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

pozytywnie zaopiniowanych przez

uprawnionych rzeczoznawców - Art. 213 §1(15).

Uprawnienia rzeczoznawcy do spraw BHP

nadaje Główny Inspektor Pracy.



Zakres działania rzeczoznawcy

Rzeczoznawca opiniuje projekty nowo budowanych lub 

przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których 

przewiduje się pomieszczenia pracy, biorąc pod uwagę- §4 ust.1(15):

specyfikę obiektu

budowlanego

przeznaczenie obiektu

budowlanego lub jego części

charakter obiektu

budowlanego
warunki wynikające

z części technologicznej projektu

Jeżeli jednostka uprawniona do wykonywania prac projektowych

w budownictwie, projektant opracowujący projekt lub inwestor nie

zgadza się z opinią wydaną przez rzeczoznawcę, może w

terminie 14 dni od otrzymania opinii odwołać się do właściwego

okręgowego inspektora pracy - §6(15).



Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pomieszczenia

i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny 

być dostosowane do:

liczby zatrudnionych pracowników

stosowanych technologii,

rodzajów pracy,

warunków w jakich praca jest wykonywana - §111 ust.1(5).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny znajdować się w

budynku, w którym wykonywana jest praca lub w budynku

połączonym z nim obudowanym, ogrzewanym przejściem- 1 ust.1(6).



Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

Do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zalicza się:

umywalnie,

pomieszczenia do ogrzewania się pracowników,

jadalnie (z wyjątkiem stołówek),

palarnie,

szatnie,

ubikacje,

pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania

odzieży ochronnej lub roboczej,

pomieszczenia z natryskami.



Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane,

oświetlone i wentylowane -§1 ust.3(5 zał.3).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i znajdujące się w nich urządzenia powinny

być utrzymywane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie

z nich przez pracowników-§2ust.1(5 zał.3). W tym celu wymagane jest

w szczególności, by:

podłoga oraz ściany pomieszczeń były wykonane w sposób pozwalający

na łatwe utrzymanie czystości w pomieszczeniach,

ściany do wysokości co najmniej 2 m pokryte były materiałami gładkimi,

nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci,

w umywalniach i natryskach, gdzie podłogi są wykonane z materiałów

o dużym przewodnictwie cieplnym, w miejscach mycia powinny być

umieszczone podesty lub inne podkładki izolujące -§2ust.3(5 zał.3).

Wysokość takich pomieszczeń nie powinna być mniejsza niż 2,5 m, a

jeśli usytuowane są w suterenie, piwnicy lub na poddaszu, wysokość
może być obniżona do 2,2 m -§1 ust.4(5 zał.3).



W zakładach pracy zatrudniających:

Wymagania dotyczące pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

powyżej 10 pracowników
na jednej zmianie - szatnie,

umywalnie, pomieszczenia

z natryskami i ubikacje

powinny być osobne

dla kobiet i mężczyzn,

do 10 pracowników
należy zapewnić możliwość

osobnego korzystania

przez kobiety i mężczyzn

z tych pomieszczeń -§3

ust.1(5 zał.3).

Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 20 pracowników ma

obowiązek zapewnić przynajmniej umywalki i ustępy, a także warunki

do higienicznego przechowywania odzieży własnej, roboczej i ochronnej

oraz do higienicznego spożywania posiłków -§3 ust.2(5 zał.3).



Szatnie

W zakładach pracy należy urządzić szatnie przeznaczone do

przechowywania odzieży własnej pracowników oraz roboczej i ochronnej.

Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą
przechowywać swoją odzież w pomieszczeniach pracy, w

przeznaczonych do tego miejscach - §4 ust.2(5 zał.3).

Sposób urządzenia szatni oraz ich wyposażenie powinny być 
uzależnione od:

rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na 

zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego 

odzieży substancjami szkodliwymi, 

trującymi lub materiałami zakaźnymi -§9 

ust.1(5 zał.3).



Szatnie

W szatniach przeznaczonych dla pracowników zatrudnionych przy

pracach powodujących znaczne zabrudzenie lub zamoczenie odzieży
powinny znajdować się pomieszczenia wyposażone w urządzenia do

odkażania, odpylania i suszenia odzieży oraz czyszczenia obuwia –

odpowiednio do potrzeb - §10 ust.1(5 zał.3).

Wydajność i ilość urządzeń powinny zapewniać oczyszczenie i wysuszenie

odzieży oraz obuwia w czasie trwania jednej zmiany- §10 ust. 3(6 zał.3).

Podstawowym wyposażeniem każdej szatni są spełniające wymagania

Polskiej Normy szafki na odzież- §8 ust.3(5 zał.3).

Szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść

komunikacyjnych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Natomiast

szerokość przejść między rzędami szaf a ścianą powinna wynosić minimum

1,1 m- §8 ust.2(5 zał.3).

Wymiary szafki z normy PN-75M-78711 wynoszą 1800 mm wysokość x 400
mm szerokość x 480 mm głębokość. Inne wymogi to: drążek poprzeczny,

wieszadła umieszczone na stałe na środku ścian, pólka, przegroda (dzieląca

szafkę na dwie połowy).



Szatnie

Pomieszczenia przeznaczone na szatnie powinny być suche i w miarę

możliwości oświetlone światłem dziennym - §7 ust.1(5 zał.3).

W szatniach powinny być zapewnione miejsca siedzące (stołki, 

krzesła, ławki), których liczba powinna być nie mniejsza niż 50% 

zatrudnionych na najliczniejszej zmianie - §8 ust.1(5 zał.3).

szatnie odzieży

roboczej i ochronnej

Szatnie mogą być urządzane jako:

-§9 ust.2(6 zał.3)

szatnie odzieży

własnej pracowników
szatnie przepustowe

szatnie podstawowe



Szatnie odzieży własnej

Na każdego pracownika korzystającego z szatni

powinno przypadać co najmniej 0,3 m2 wolnej

powierzchni podłogi oraz szafa przeznaczona do

indywidualnego użytku- §11 ust.1,2(5 zał.3).

W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną
wymianę powietrza na godzinę, zaś w szatniach

wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla

maksymalnie 10 pracowników- co najmniej dwukrotną.

Szatnie w piwnicach przeznaczone dla ponad 25

pracowników, powinny być wyposażone w wentylację
mechaniczną- §7 ust.3,4(5 zał.3).

Szatnia odzieży własnej może być urządzona w formie

wieszakowej pod warunkiem, że pracodawca zapewni sprawną
obsługę i w przypadku, gdy nie ma przeciwwskazań do tego

(rodzaj i warunki wykonywania pracy, rodzaj zanieczyszczeń)-

§12 ust.1(5 zał.3).



Szatnie odzieży własnej

Szatnie wieszakowe muszą spełniać następujące wymogi:

osobne szatnie dla kobiet i mężczyzn (gdy na jednej zmianie pracuje

mniej niż pięciu pracowników szatnie mogą być wspólne lecz należy
zapewnić kabiny do przebierania),

przyjmować i wydawać odzież powinien specjalnie do tego celu wyznaczony personel,

stojaki wieszakowe powinny być jednopoziomowe i mieć w dolnej części, 

siatkowe półki na obuwie, w górnej natomiast - półki na nakrycia głowy, teczki itp.,

odzież własna pracowników powinna być przechowywana na indywidualnych 

wieszakach

obsługa szatni musi mieć zapewnione co najmniej 1,1 m przestrzeni między

wieszakami oraz co najmniej 0,95 m między ścianą a zewnętrznym rzędem

wieszaków,

w szatni powinna być przebieralnia wyposażona w miejsca do siedzenia

(w ilości co najmniej 30 proc. liczby zatrudnionych na najliczniejszej

zmianie) oraz wieszaki na odzież- §12 ust.1(8 zał.3).



Szatnie odzieży roboczej i ochronnej

Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna być 
urządzona dla pracowników:

zatrudnionych przy 

pracach powodujących 

zabrudzenie odzieży,

zatrudnionych przy

pracach powodujących

zamoczenie odzieży,

których odzież robocza musi spełniać 
szczególne wymagania higieniczno-

sanitarne - §13 ust.1(5 zał.3).

Każdy pracownik powinien mieć oddzielną szafkę do

indywidualnego użytku oraz 0,3 m2 wolnej

powierzchni podłogi- §13 ust.2,3(5 zał.3).

Szatnia powinna być bezpośrednio połączona z

umywalnią, natryskami i szatnią odzieży własnej

pracowników- §13 ust.4(5 zał.3).



Szatnie przepustowe

Pracodawca może urządzić jedynie szatnię podstawową,

połączoną bezpośrednio z umywalnią pod warunkiem, że
pracownicy zatrudnieni są przy pracach, podczas których

zabrudzenie odzieży roboczej jest tak małe, że nie stwarza

ryzyka zanieczyszczenia odzieży własnej pracowników- §14

ust.1(5 zał.3).

Każdy z pracowników powinien mieć do dyspozycji dwie szafy

pojedyncze lub jedną podwójną. Jedna szafa pojedyncza lub jedna

część szafy podwójnej powinna być przeznaczona na odzież roboczą i

środki ochrony indywidualnej, druga zaś - na odzież własną
pracowników- §14 ust.3(5 zał.3).

W szatni powinno przypadać co najmniej 0,5 m2 wolnej powierzchni

podłogi na każdego pracownika korzystającego z szatni- §14 ust.2(5

zał.3).



Szatnie przepustowe

Ten rodzaj szatni przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych przy

pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji:

trujących,

a także przy pracach: pylących, w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub

powodujących intensywne brudzenie- §16 ust.1(5 zał.3).

zakaźnych,

promieniotwórczych,

drażniących,

uczulających,

oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu,

Pracownicy, których obowiązki zawodowe wymagają kontaktu z

substancjami trującymi lub zakaźnymi, powinni korzystać z

odrębnej szatni przepustowej- §16 ust.3(5 zał.3).



Umywalnie

W skład zespołu szatni powinny wchodzić umywalnie. Pracodawca

powinien dołożyć wszelkich starań, żeby pomieszczenia te były łatwo

dostępne oraz umożliwiały bezkolizyjny ruch pracowników, którzy już się
umyli i przebrali we własną odzież - §17(5 zał.3).

Szerokość przejścia pomiędzy umywalkami a przeciwległą ścianą nie
może być mniejsza nić 1,3 m. Jeżeli umywalki umieszczone są w

rzędach to przejście pomiędzy nimi powinno mieć szerokość co najmniej
2 m- §18 ust.3(5 zał.3).

Umywalnia powinna być wyposażona w umywalki emaliowane lub

wykonane z materiału odpornego na korozję, zgodne z Polską Normą -

§18 ust.1(5 zał.3).

W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej dwukrotną
wymianę powietrza w ciągu godziny - §24 ust.2(5 zał.3).



Umywalnie

W każdym zakładzie pracy, bez względu na liczbę zatrudnionych

pracowników, powinna znajdować się umywalnia wyposażona w umywalki
z dopływem wody bieżącej ciepłej i zimnej -§17, §18 ust.2(5 zał.3).

Na 10 pracowników najliczniejszej zmiany powinna przypadać co najmniej

jedna umywalka, a przy pracach brudzących i w kontakcie z substancjami

szkodliwymi lub zakaźnymi, co najmniej jedna umywalka na 5 pracowników -

§19 ust.1(5 zał.3).

Dla pracowników zatrudnionych przy pracach biurowych lub w warunkach

zbliżonych do tych prac, co najmniej jedna umywalka powinna przypadać na
30 mężczyzn lub 20 kobiet. Umywalki dla tych pracowników powinny być
instalowane w pomieszczeniach ustępów lub w przedsionkach izolacyjnych -

§19 ust.2(5 zał.3).

W zakładach pracy, w których pracownicy w czasie pracy narażeni są na

zabrudzenie nóg, należy instalować w umywalni brodziki do mycia nóg z

doprowadzeniem ciepłej wody, przyjmując jeden brodzik na 10 pracowników

- §20(5 zał.3).



Pomieszczenia z natryskami

Jeżeli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia

pracowników, w zespole szatni powinny znajdować się
pomieszczenia z natryskami -§21 ust.1(5 zał.3).

Pracownikom wykonującym prace powodujące znaczne zabrudzenie ciała

należy zapewnić co najmniej jedną kabinę natryskową na 8 pracowników
najliczniejszej zmiany korzystających z natrysków -§22 ust.1(5 zał.3).

Dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych ze stosowaniem

lub wydzielaniem się substancji:

• trujących • drażniących lub uczulających

• zakaźnych • promieniotwórczych

oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach 

pylących, w wilgotnym lub gorącym mikroklimacie i powodujących intensywne 

brudzenie, należy zapewnić co najmniej jedną kabinę natryskową na 5 
pracowników najliczniejszej zmiany korzystających z natrysków -§22 ust.1(5 

zał.3).



Pomieszczenia z natryskami

Kabina natryskowa niezamknięta, stanowiąca wydzieloną część pomieszczeń
natrysków i umywalni zbiorowych, powinna mieć powierzchnię nie mniejszą
niż 0,9 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m- §81 ust.1(6).

Kabina natryskowa zamknięta, wydzielona ściankami na całej wysokości

pomieszczenia, powinna mieć:

powierzchnię nie mniejszą niż 1,5 m2

i szerokość co najmniej 0,9 m

oraz być wyposażona w wentylację

mechaniczną wywiewną

- §81 ust.2(6).



Ustępy

Ustępy powinny być usytuowane w możliwie niewielkiej odległości od

miejsca pracy, najlepiej w tym samym budynku, w którym wykonywana

jest praca.

Odległość od najdalszego stanowiska pracy do

ubikacji nie powinna być większa niż 75 m, a

dla pracowników zatrudnionych stale na

otwartej przestrzeni odległość ta nie powinna

być większa niż 125 m -§25 ust.1(5 zał.3).

Ustępy powinny być urządzone na każdej kondygnacji budynku.

Jeżeli na danej kondygnacji pracuje mniej niż 10 osób,

dopuszczalne jest odstępstwo od tego wymagania, pod

warunkiem zapewnienia pracującym łatwego dostępu i

korzystania z ubikacji położonej o jedną kondygnację wyżej

lub niżej -§25 ust.2(5 zał.3).



Ustępy

Do ustępu powinny prowadzić wejścia z pomieszczeń, korytarzy lub

dróg służących do komunikacji ogólnej. Każda ubikacja powinna mieć

wejściowe pomieszczenie izolujące wyposażone w umywalki z

dopływem ciepłej i zimnej wody w liczbie co najmniej jednej
umywalki na trzy miski ustępowe lub pisuary -§26 ust.1, §26

ust.2(5 zał.3).

Na każdych zatrudnionych 30 mężczyzn powinna przypadać co

najmniej 1 miska ustępowa i 1 pisuar. Na 20 kobiet powinna

przypadać co najmniej 1 miska ustępowa -§28 ust.1, 2(5 zał.3).

Dla pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni poza

terenem zakładu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz

zatrudnionych w budynkach niewyposażonych w instalację
wodociągową i kanalizacyjną mogą być urządzane ubikacje

wyposażone w szczelne zbiorniki nieczystości - §27 ust.4(5 zał.3).



Ustępy

W budynku użyteczności publicznej oraz w zakładzie pracy należy
urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10,

dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej

kondygnacji - §84 ust.1(6).

W ustępach ogólnodostępnych należy stosować:

drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m,

przegrody oddzielające ustęp damski od męskiego, w postaci pełnych 

ścian na wysokość pomieszczenia ustępu,

drzwi wewnętrzne oraz drzwi do kabin otwierające się na zewnątrz,

miski ustępowe umieszczone w osobnych kabinach o 

szerokości co najmniej 1 m i długości 1,1 m- §85 ust.2(6).



Ustępy

Kabina ustępowa powinna mieć co najmniej 0,9 m szerokości w świetle

oraz powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6 x 0,9 m- §83(6).

W przypadku, gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt

pracowników liczba osób jest mniejsza niż 10, możliwe jest utworzenie

wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn- §84 ust.2(6).

Ustępy powinny być wyposażone w instalację i urządzenia przeznaczone

do utrzymania wymagań higieniczno-sanitarnych- §27 ust.2(5 zał.3).

W budynku na kondygnacjach, gdzie przebywają niepełnosprawni, 
należy zapewnić co najmniej jedną ogólnodostępną kabinę 
ustępową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych 

posiadającą:

• przestrzeń manewrową o wymiarach 1,5 x 1,5 m,

• drzwi bez progów,

• uchwyty umożliwiające korzystanie z ustępu,

• co najmniej jedną miskę ustępową oraz umywalkę- §86 ust.1(6).



Łazienki, ustępy, umywalnie - wymagania

Drzwi do łazienki, umywalni i 

wydzielonego

ustępu powinny:

otwierać się na zewnątrz

pomieszczenia,

mieć co najmniej 0,8 m szerokości 

oraz 2 m wysokości w świetle 

ościeżnicy- §79 ust.1(6).

W łazienkach i ustępach możliwe jest zastosowanie drzwi 

przesuwanych lub składanych - §79 ust.2(6).



Pomieszczenia do spożywania posiłków (jadalnie)

Obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczeń do spożywania posiłków

(jadalni) ciąży na pracodawcach:

zatrudniających powyżej 20 pracowników na jednej zmianie

(nie dotyczy to prac o charakterze biurowym),

zatrudniających mniej niż 20 pracowników, jeżeli są oni narażeni na

kontakt ze środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, 

materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie 

brudzących - §29 ust.1,2(5 zał.3).

Pomieszczenia do spożywania posiłków mogą być urządzane jako:

jadalnie przeznaczone do spożywania posiłków własnych (typ I),

jadalnie przeznaczone do spożywania posiłków własnych i wydawania 

napojów (typ II),

jadalnie z odpowiednim zapleczem przeznaczone do spożywania posiłków 

profilaktycznych wydawanych przez zakład pracy (typ III) -§30(5 zał.3).



Jadalnie - wymagania

W pomieszczeniach jadalni przeznaczonej do spożywania własnych

posiłków (typ I) powinno przypadać co najmniej 1,1 m2 powierzchni na

każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek. Całkowita

powierzchnia jadalni nie może być mniejsza niż 8 m2 - §31 ust.1,2(5

zał.3).

Jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych oraz do 

wydawania napojów (typ II) powinna składać się z:

jadalni właściwej spełniającej wymogi jadalni typu I,

pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów i zmywania

naczyń stołowych- §32(5 zał.3).

Jadalnia z zapleczem przeznaczona do spożywania posiłków

profilaktycznych powinna spełniać wymogi jadalni typu II oraz

posiadać węzeł sanitarny dla konsumentów i węzeł sanitarny z

szatnią dla pracowników obsługi- §33(5 zał.3)



Jadalnie - wymagania

Każdy pracownik korzystający z jadalni powinien mieć zapewnione

indywidualne miejsce siedzące przy stole -§34 ust.1(5 zał.3).

W jadalniach powinny być zainstalowane umywalki z dopływem ciepłej
wody, przyjmując co najmniej jedną umywalkę na 20 miejsc siedzących w

jadalni, lecz nie mniej niż jedną umywalkę - §34 ust.2 (5 zał.3).

Przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki jednorazowe lub

powinna być zainstalowana suszarka do rąk. W pomieszczeniu jadalni

należy zainstalować urządzenia umożliwiające pracownikom podgrzanie

własnego posiłku - §34 ust.2,3(5 zał.3).

Dla pracowników wykonujących prace w kontakcie ze szkodliwymi

substancjami albo z materiałami zakaźnymi lub trującymi, należy
urządzać oddzielne jadalnie i tak je usytuować, aby nie mieli do

nich dostępu pracownicy zatrudnieni w innych oddziałach - §36

ust.1 (5 zał.3).



Jadalnie - wymagania

W jadalniach przeznaczonych do spożywania posiłków własnych oraz do

spożywania posiłków własnych i wydawania napojów lub przy nich

powinny znajdować się indywidualne zamykane szafki przeznaczone

do przechowywania w higienicznych warunkach własnego posiłku

pracownika - §34 ust.4(5 zał.3).

W pomieszczeniu jadalni należy zapewnić przynajmniej 2-krotną wymianę

powietrza w ciągu godziny - §35 (5 zał.3).

W jadalniach należy umieścić w widocznym miejscu napisy lub znaki

informujące o zakazie palenia tytoniu - §29 ust.3(5 zał.3).

Jadalnie przeznaczone dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac w

kontakcie z materiałami zakaźnymi lub trującymi powinny być oddzielone od

pomieszczeń pracy pomieszczeniem izolującym, w którym należy:

urządzić miejsca do pozostawiania odzieży ochronnej,

zainstalować umywalki z ciepłą bieżącą wodą- §35 ust.2(5 zał.3).



Pomieszczenia do wypoczynku

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenia przeznaczone do

wypoczynku pracowników, gdy:

wykonywana praca wymaga stosowania indywidualnych środków 

ochrony układu oddechowego;

prace okresowe, w szczególności montażowe, konserwacyjne i 

remontowe, są wykonywane przez pracowników w 

pomieszczeniach ciasnych lub niskich,

praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w których 

temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale 

wyższa niż 300 C - 37 ust.1(5 zał.3)

Pracownikom zatrudnionym w ww. warunkach należy stworzyć
możliwość umycia ciała, szczególnie w ciepłej porze roku - poprzez

umieszczenie w pobliżu pomieszczeń pracy natrysków ręcznych z

doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody - 37 ust.3(5 zał.3).



Pomieszczenia do wypoczynku

Pracodawca zatrudniający pracowników przy pracach wykonywanych

w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami

technologicznymi jest stale wyższa niż 30°C, ma obowiązek
zapewnić klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku,

wyposażone w stoły oraz krzesła z oparciem spełniające wymagania

ergonomii- §37 ust.1 pkt3, §37 ust.2(5 zał.3).

Liczba miejsc siedzących powinna być nie mniejsza niż jedno

miejsce na pięciu pracowników korzystających z pomieszczenia

zatrudnionych na najliczniejszej zmianie - §37 ust.2(5 zał.3).

W zakładzie pracy zatrudniającym na jednej zmianie więcej niż 20

kobiet w jednym budynku, należy urządzić pomieszczenie z
miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i
karmiących matek, przyjmując co najmniej jedno miejsce na 300

kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno

miejsce - §38 ust.1(5 zał.3).



Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników

Pracodawca zatrudniający pracowników:

na otwartej przestrzeni lub

w nieogrzewanych pomieszczeniach

ma obowiązek zapewnić pracownikom w pobliżu ich miejsc

pracy pomieszczenie umożliwiające im schronienie się

przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę

odzieży. Temperatura w takim pomieszczeniu w zimnej

porze roku nie powinna być niższa niż 16°C -§44ust.1,

§44ust.2(5 zał.3).

Jeżeli ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej

przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie

pomieszczenia do ogrzewania się pracowników, należy zapewnić
pracownikom w pobliżu ich miejsca pracy odpowiednio urządzone

źródła ciepła -§44 ust.3(5 zał.3).



Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia odzieży roboczej

Jeżeli odzież robocza lub ochronna przeznaczona do prania:

może stać się

powodem skażenia innej 

odzieży pranej 

jednocześnie

jest szczególnie

zabrudzona,

oraz gdy wymagają 

tego specjalne względy

higieny produkcji,

w zakładzie pracy powinna być urządzona specjalna pralnia odzieży
wyposażona w urządzenia mechaniczne do prania- §43 ust.1(5 zał.3).

Przy pralni należy zapewnić możliwość odpylania, dezynfekcji i suszenia odzieży i

obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także naprawy odzieży
i obuwia roboczego- §43 ust.2(5 zał.3).

W zakładzie pracy, w którym odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony

indywidualnej stosowane przez pracowników są narażone na

zanieczyszczenie substancjami trującymi, należy stosować urządzenia

służące do neutralizacji tych substancji- §43 ust.3(5 zał.3).



Palarnie

Palarnie powinny być usytuowane w sposób 

nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu 

tytoniowego – §40 ust.2(5 zał.3).

W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na
każdego pracownika najliczniejszej zmiany, przy czym powierzchnia

pomieszczenia palarni nie może być mniejsza niż 4 m2. W pomieszczeniu

palarni powinna być zapewniona co najmniej dziesięciokrotna wymiana

powietrza w ciągu godziny -§41 §42(5 zał.3).

Zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych w

pomieszczeniach zakładów pracy poza pomieszczeniami

wyznaczonymi i odpowiednio przystosowanymi

wyposażonymi w dostateczną liczbę popielniczek. Za

wprowadzenie tego zakazu odpowiedzialny jest właściciel
lub użytkownik obiektu -§40 ust.1(5 zał.3).



Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

Pomieszczenia techniczne, w których są zainstalowane urządzenia

emitujące hałas lub drgania, mogą być usytuowane w bezpośrednim

sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod

warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych,

zapewniających ochronę przed uciążliwym oddziaływaniem tych

urządzeń- §96 ust.1(6).

Wysokość pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna być

mniejsza niż 2 m, zaś wysokość drzwi i przejść pod przewodami

instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m - §97 ust.1,2(6).

Podłogi w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych powinny

być wykonane w sposób zapewniający utrzymanie czystości,

stosownie do ich przeznaczenia- §98 ust.1(6).



PIERWSZA 
POMOC

PRZEDMEDYCZNA



ASPEKTY PRAWNE

Art. 162. § 1 Kodeks karny

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez

narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia

wolności do lat 3.



ASPEKTY PRAWNE

Art. 162. § 1 Kodeks karny

Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest

konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w

których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do

tego powołanej.



ŁAŃCUCH RATUNKOWY

Oceń
miejsce

wypadku

Zabezpiecz
miejsce

wypadku

Oceń ilość i stan
poszkodowanych

Wezwij
Pomoc

Udziel
Pierwszej
Pomocy

Poczekaj na
transport
i pomoc

medyczną



ŁAŃCUCH RATUNKOWY

To kolejne czynności wykonywane u osoby z NZK (nagłym

zatrzymaniem krążenia) pozwalające na przeżycie.



ŁAŃCUCH RATUNKOWY

SKŁADA SIĘ Z 4 OGNIW:

Wczesne rozpoznanie stanu nagłego, wezwanie służb

ratowniczych.

Wczesną resuscytację krążeniowo- oddechową.

Wczesną defibrylację.

Szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów

resuscytacyjnych.



ŁAŃCUCH RATUNKOWY

Ogniwa łańcucha stanowią całość, są nierozerwalne i powinny

następować kolejno po sobie.

Każde ogniwo łańcucha jest tak samo ważne.

Bez jednego z ogniw łańcuch nie istnieje.



ZŁOTA GODZINA

Maksymalny czas jaki powinien upłynąć od momentu wypadku

przez wyprowadzenie pacjenta ze wstrząsu, przewiezienie go do

szpitala i rozpoczęcie zabiegu operacyjnego.

Zwiększa szansę poszkodowanego na przeżycie.



PLATYNOWE 5 MINUT

• Czas od wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia (NZK), w którym

powinna zostać podjęta reanimacja w celu zapobiegnięcia śmierci mózgu.

• W czasie 3-5 minut od NZK dochodzi do nieodwracalnych zmian w

mózgu z powodu jego niedotlenienia.

• Jeśli w tym czasie rozpoczniemy zabiegi reanimacyjne, możemy temu

skutecznie zapobiec i zwiększyć szansę na przeżycie osoby

poszkodowanej.



WZYWANIE KARETKI

999 112



WZYWANIE KARETKI

INFORMACJE KTÓRE NALEŻY PRZEKAZAĆ
DZWONIĄC PO POMOC:

• Przedstawić się (imię i nazwisko).

• Powiedzieć co się stało (rodzaj zdarzenia).

• Przekazać gdzie doszło do tego zdarzenia (adres, drogę dojazdu, 

punkty charakterystyczne miejsca zdarzenia).

• Stwierdzić ile jest osób poszkodowanych.



WZYWANIE KARETKI

• W jakim wieku są poszkodowani (orientacyjnie- dorosły, dziecko, 

niemowlę).

• W jakim stanie są poszkodowani (co im dolega).

• Czy potrafimy im pomóc (co już zrobiliśmy).

• Nie rozłączamy się do momentu potwierdzenia zgłoszenia przez 

dyspozytora!

• Oświetlenie, mieszkania/domu w celu szybszej lokalizacji miejsca 

przez zespół ratunkowy.

• Wyjście naprzeciw karetce (jeśli jest to możliwe).



RESUSCYTACJA

Działania ratownicze prowadzące do przywrócenia krążenia

i oddechu lub samego krążenia u osoby poszkodowanej.



RESUSCYTACJA

Działania ratownicze prowadzące do przywrócenia oddechu,

krążenia i świadomości u osoby poszkodowanej.



SKUTECZNOŚĆ RKO ZALEŻY OD:

• Czasu jej rozpoczęcia.

• Umiejętności ratownika.

• Temperatury (otoczenia, ciała osoby poszkodowanej).

• Skłonności osobniczych.

• Tzw. warunków wyjściowych( osoba zdrowa, chora przewlekle).



BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA ZDARZENIA

Zanim przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy
musimy upewnić się, że jesteśmy bezpieczni i nic nam nie
grozi, np.:

• Wyciekające paliwo z samochodu.

• Nadjeżdżające samochody.

• Niestabilne elementy budowli, które mogą spaść.

• Agresywne osoby na miejscu zdarzenia.



BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA ZDARZENIA

• Porażenie prądem.

• Zatrucie tlenkiem węgla.

• Utonięcie.

• Agresywny pies poszkodowanego, itp.

!!!Pamiętajmy!!!

!!! DOBRY RATOWNIK TO ŻYWY RATOWNIK!!!



ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

• Rękawiczki.

• Maseczka do

sztucznego oddychania.



RKO U DOROSŁYCH

Najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania

krążenia (NZK) u osób dorosłych są przyczyny

krążeniowe (choroby serca, naczyń wieńcowych,

nadciśnienie tętnicze itp.)

W związku z tym RKO u osób dorosłych zaczynamy

od masażu serca.



RKO U DOROSŁYCH



RKO U DOROSŁYCH

1. Ocena sytuacji, bezpieczeństwo.



RKO U DOROSŁYCH

2. Bezpieczeństwo własne.



RKO U DOROSŁYCH

3. Sprawdzenie przytomności.



RKO U DOROSŁYCH

4. Zarezerwowanie pomocy.



RKO U DOROSŁYCH

5. Sprawdzenie oddechu.



RKO U DOROSŁYCH

6. Wezwanie pomocy dzwoniąc pod nr 112 lub 999

122

lub 

999



RKO U DOROSŁYCH

7. Uciśnięcia klatki piersiowej.



RKO U DOROSŁYCH

8. Oddechy ratownicze.



RKO U DOROSŁYCH

Uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze
wykonujemy w sekwencji 30:2 bez przerwy do
momentu:

• przywrócenia czynności życiowych u poszkodowanego,

• przyjazdu wykwalifikowanej pomocy medycznej,

• wyczerpania ratownika.



SPRAWDZANIE PRZYTOMNOŚCI

• Do poszkodowanego należy podchodzić w taki

sposób aby nas widział (od strony głowy).

• Należy pochylić się nad poszkodowanym, chwycić za

ramiona i lekko poruszyć jednocześnie głośno

pytając: „Czy Pan/Pani mnie słyszy?”

• Nigdy nie wolno klepać po policzkach, oblewać zimną

wodą itp.



POSZKODOWANY PRZYTOMNY

• Jeśli poszkodowany reaguje (jest przytomny) zostaw go

w pozycji, w której go zastałeś (o ile nie zagraża mu żadne

niebezpieczeństwo).

• Dowiedz się jak najwięcej o jego stanie.

• Wezwij pomoc jeśli będzie potrzebna.

• Regularnie oceniaj jego stan.



POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY

• Jeśli poszkodowany nie reaguje natychmiast zarezerwuj    
kogoś do pomocy. „Proszę się zatrzymać. Będzie mi   
Pan/Pani potrzebna”.

• Ważne jest wskazanie konkretnej osoby z tłumu

i nawiązanie z nią kontaktu wzrokowego.

• Kiedy mamy już kogoś do pomocy badamy oddech.



BADANIE ODDECHU

• Udrożnij drogi oddechowe.

• Badaj oddech zawsze przez 10 sekund:

- oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej,

- nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów

oddechowych,

-staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku.

• Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest

prawidłowy, działaj tak jakby był nieprawidłowy.



BADANIE ODDECHU

ODDECH PRAWIDŁOWY:
• Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

• Wezwij pomoc.

• Sprawdzaj oddech co 1 minutę.

ODDECH NIEPRAWIDŁOWY/BRAK:
• Wyślij kogoś po pomoc.

• Jeśli jesteś sam zadzwoń po pomoc.

• Jeśli jesteś sam i nie masz telefonu-zostaw poszkodowanego

i udaj się po pomoc.



WYZNACZANIE MIEJSCA MASAŻU SERCA

• Dłoń połóż na środku klatki

piersiowej

poszkodowanego.



WYZNACZANIE MIEJSCA MASAŻU SERCA

• Dołóż drugą dłoń (jedna na

drugiej).

• Ręce proste w stawach

łokciowych.



BADANIE ODDECHU

ODDECH PRAWIDŁOWY:
• Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

• Wezwij pomoc.

• Sprawdzaj oddech co 1 minutę.

ODDECH NIEPRAWIDŁOWY/BRAK:
• Wyślij kogoś po pomoc.

• Jeśli jesteś sam zadzwoń po pomoc.

• Jeśli jesteś sam i nie masz telefonu-zostaw poszkodowanego

i udaj się po pomoc.



WYZNACZANIE MIEJSCA MASAŻU SERCA

• Dłoń połóż na środku klatki

piersiowej

poszkodowanego.



WYZNACZANIE MIEJSCA MASAŻU SERCA

• Dołóż drugą dłoń (jedna na

drugiej).

• Ręce proste w stawach

łokciowych.



MASAŻ SERCA

• Uklęknij obok poszkodowanego. Nogi rozsuń na szerokość

bioder-zapewnienie stabilności.

• Ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej

poszkodowanego.

• Ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym.

• Spleć palce obu dłoni.

• Ręce wyprostowane w stawach łokciowych ułóż prostopadle

do mostka.



MASAŻ SERCA

• Uciskaj klatkę piersiową 30 razy, następnie zrób przerwę na

oddechy ratownicze.

• Uciskaj klatkę piersiową na głębokość 4-5 cm z częstotliwością

100 uciśnięć/min.

• Nie uciskaj: żeber, nadbrzusza, dolnego końca mostka.

• Czas uciśnięć i relaksacji powinien być taki sam.

• RKO prowadź na twardym podłożu.



MASAŻ SERCA U KOBIETY CIĘŻARNEJ

• Prowadząc RKO u kobiety ciężarnej postępuj tak samo jak

w przypadku RKO u osób dorosłych.

!!!Uwaga!!!
Należy podłożyć coś pod prawe biodro
poszkodowanej, aby uzyskać kąt 300.



METODY SZTUCZNEJ WENTYLACJI

• USTA - USTA

• USTA - NOS



METODY SZTUCZNEJ WENTYLACJI

USTA-USTA

1. Udrożnij drogi oddechowe przez odgięcie głowy

poszkodowanego do tyłu.

2. Jedną dłonią zaciśnij skrzydełka nosa.

3. Drugą dłoń trzymaj na żuchwie.

4. Obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami.



METODY SZTUCZNEJ WENTYLACJI

USTA-USTA



METODY SZTUCZNEJ WENTYLACJI

USTA-NOS

1. Udrożnij drogi oddechowe przez odgięcie głowy

poszkodowanego do tyłu.

2. Jedną dłoń trzymaj na kości czołowej.

3. Drugą dłonią dociśnij żuchwę do szczęki.

4. Obejmij szczelnie nos poszkodowanego swoimi ustami.



METODY SZTUCZNEJ WENTYLACJI

USTA-NOS



SZTUCZNA WENTYLACJA

• Udrożnij drogi oddechowe (odegnij głowę poszkodowanego

do tyłu, unieś jego żuchwę).

• Zaciśnij skrzydełka nosa (metoda usta-usta).

• Obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami.

• Nabierz powietrza do płuc i wdmuchuj je powoli do ust

poszkodowanego (przez ok.1 sekundę).



SZTUCZNA WENTYLACJA

• Przy wdechu obserwuj czy klatka piersiowa poszkodowanego

się unosi.

• Przy wydechu obserwuj czy klatka piersiowa poszkodowanego

opada.

• Jeśli pierwszy oddech ratowniczy jest nieefektywny sprawdź:

- jamę ustną, usuń widoczne ciała obce,

- odgięcie głowy i uniesienie żuchwy.



RKO BEZ SZTUCZNEJ WENTYLACJI

• Dopuszcza się prowadzenie RKO złożonego z samego masażu

serca-bez oddechów ratowniczych.

• Masaż serca prowadzimy wtedy bez przerwy.

• Częstość uciśnięć klatki piersiowej 100 / minutę.

• Nie zmienia to faktu, że połączenie oddechów ratowniczych

i uciśnięć klatki piersiowej jest metodą lepszą.



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

ZADŁAWIENIE - niedrożność dróg oddechowych

spowodowana obecnością w nich ciała obcego.

OBJAWY:

- Zadławiony chwyta się za szyję.

- Nie może oddychać, kaszleć, mówić.

- Zaczerwienienie, zasinienie twarzy.

- Odruch ucieczki.



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

• Ciało obce może być przyczyną częściowej lub całkowitej

niedrożności dróg oddechowych.

• Zawsze gdy podejrzewamy zadławienie należy zapytać

poszkodowanego: „Czy się zadławiłeś?”



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

ŁAGODNA NIEDROŻNOŚĆ

• Zachęcaj poszkodowanego do kaszlu i nie rób nic więcej.

• Kaszel generuje wysokie ciśnienie w drogach oddechowych,

co może prowadzić do usunięcia ciała obcego bez naszej

ingerencji.



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

CIĘŻKA NIEDROŻNOŚĆ-POSZKODOWANY PRZYTOMNY

- 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową.

- 5 uciśnięć nadbrzusza.

Podczas wykonywania tych czynności obserwujemy czy ciało obce

przypadkiem nie wydostało się.

Jeżeli te czynności nie spowodują usunięcia ciała obcego z dróg

oddechowych, kontynuujemy uderzenia w okolicę

międzyłopatkową w połączeniu z uciśnięciami nadbrzusza.



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

CIĘŻKA NIEDROŻNOŚĆ- POSZKODOWANY 
NIEPRZYTOMNY

- Zadzwoń 112/999.

- 30 uciśnięć klatki piersiowej (jak w RKO).

- Kontrola jamy ustnej.

- Udrożnienie dróg oddechowych.

- 2 oddechy ratownicze.

- 30 uciśnięć klatki piersiowej.

- Kontrola jamy ustnej.

- Udrożnienie dróg oddechowych.

- 2 oddechy ratownicze.



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową.



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

5 uciśnięć nadbrzusza



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

30 uciśnięć klatki piersiowej



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

Kontrola jamy ustnej



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

Udrożnienie dróg oddechowych



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

2 oddechy ratownicze



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

PROWADŹ DZIAŁANIA RATOWNICZE DO MOMENTU:

• przyjazdu karetki,

• usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych,

• przywróceniu oddychania,

• wyczerpania ratownika.



• Stań z boku i nieco za poszkodowanym.

• Połóż jedną dłoń na klatce piersiowej poszkodowanego

i pochyl go do przodu, aby ułatwić przesunięcie ciała obcego

na zewnątrz a nie w głąb dróg oddechowych.

• Wykonaj 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem drugiej ręki

w okolicę międzyłopatkową.

UDERZENIA W OKOLICĘ MIĘDZYŁOPATKOWĄ



UDERZENIA W OKOLICĘ MIĘDZYŁOPATKOWĄ

• Po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce przypadkiem się

nie wydostało i czy drogi oddechowe są nadal niedrożne.

• Niekiedy do usunięcia ciała obcego wystarczy jedno uderzenie

w okolicę międzyłopatkową



UCIŚNIĘCIA NADBRZUSZA

RĘKOCZYN HEIMLICHA

• Stosowany przy zadławieniach jeśli 5 uderzeń w okolicę

międzyłopatkową nie przyniosło pożądanego rezultatu.

• Stojąc za poszkodowanym obejmij go ramionami na wysokości

nadbrzusza.

• Pochyl go do przodu.



UCIŚNIĘCIA NADBRZUSZA

• Zaciśniętą pięść jednej ręki umieść w połowie odległości

między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym.

• Drugą ręką złap za zaciśniętą pięść i silnie pociągnij do siebie

i do góry.

• Powtórz czynność 5 razy.

• Jeśli te czynności nie przyniosą zamierzonego skutku,

kontynuuj uderzenia w okolicę międzyłopatkową w połączeniu

z uciśnięciami nadbrzusza w stosunku 5:5.



UCIŚNIĘCIA NADBRZUSZA

• Uciśnięcia nadbrzusza mogą być przyczyną poważnych

obrażeń wewnętrznych, dlatego wszyscy, u których były one

stosowane powinni zostać przebadani przez lekarza.

!!!UWAGA!!!
Nie ćwiczymy rękoczynu Heimlicha na osobach nie

zadławionych!!!



ZADŁAWIENIA U KOBIETY CIĘŻARNEJ

• W przypadku zadławienia u kobiety ciężarnej postępujemy tak

jak w przypadku zadławień u osoby dorosłej.

!!!UWAGA!!!
U kobiety ciężarnej uciskamy mostek!!!
Nie stosujemy rękoczynu Heimlicha!!!



ZADŁAWIENIA U DOROSŁYCH

• W przypadku ostrej niedrożności dróg oddechowych gdy

pacjent traci przytomność przystępujemy do RKO.

• Za każdym razem przed udrożnieniem dróg oddechowych

i sztuczną wentylacją, jama ustna poszkodowanego powinna

być sprawdzona czy nie ma w niej ciała obcego.

• Ciała obce z jamy ustnej można usuwać tylko, gdy się je widzi.

• Nie należy oczyszczać jamy ustnej „na ślepo”.



POZYCJA BOCZNA



POZYCJA BOCZNA

• Wykorzystywana w pomocy przedmedycznej

u poszkodowanych oddychających, nieprzytomnych.

• Pozwala ona na utrzymanie drożności dróg oddechowych

poszkodowanego bez udziału osób trzecich.

• Istnieje kilka wariantów pozycji bocznej ustalonej, (bezpiecznej).

• Pozycja boczna powinna być stabilna, jak najbliższa ułożeniu

na boku z odgięciem głowy i brakiem ucisku na klatkę

piersiową aby nie utrudniać oddechu.



POZYCJA BOCZNA

1. Ocena sytuacji, bezpieczeństwo.



2. Bezpieczeństwo własne.

POZYCJA BOCZNA



3. Sprawdzenie przytomności.

POZYCJA BOCZNA



4. Zarezerwowanie pomocy.

POZYCJA BOCZNA



5. Sprawdzenie oddechu.

POZYCJA BOCZNA



6. Wezwanie pomocy dzwoniąc pod nr 112 lub 999

122

lub 

999

POZYCJA BOCZNA



POZYCJA BOCZNA

7. Rękę poszkodowanego kładziemy nad jego głową



POZYCJA BOCZNA

8. Prostujemy kończyny dolne poszkodowanego.



POZYCJA BOCZNA

9. Jedną nogę zginamy w stawie kolanowym.



POZYCJA BOCZNA

10. Chwytamy za dłoń i biodro poszkodowanego.



POZYCJA BOCZNA

11. Dłoń poszkodowanego kładziemy na jego
ramieniu.



POZYCJA BOCZNA

12. Chwytamy za biodro i ramię poszkodowanego.



POZYCJA BOCZNA

13. Obracamy poszkodowanego „do siebie”.



POZYCJA BOCZNA

14. Udrażniamy drogi oddechowe.



POZYCJA BOCZNA

15. Nogę poszkodowanego kładziemy tak,
aby między podudziem a udem był kąt 900



POZYCJA BOCZNA

16. Sprawdzamy stabilność poszkodowanego



POZYCJA BOCZNA

OCHRONA PRZED WYZIĘBIENIEM



POZYCJA BOCZNA

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM



POZYCJA BOCZNA

CZEKAJĄC NA PRZYJAZD KARETKI:

• Co 1 minutę sprawdzaj oddech poszkodowanego.

• Jeśli poszkodowany musi być ułożony w tej pozycji przez

dłuższy czas to po upływie 30 minut należy obrócić go na drugi

bok.

!!!Uwaga!!!
!!!KOBIETY CIĘŻARNE KŁADZIEMY ZAWSZE NA LEWYM BOKU

I NIE OBRACAMY!!!



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

ZŁAMANIE – przerwanie ciągłości kości.



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

ZŁAMANIE ZAMKNIĘTE- OBJAWY

• Ból.

• Bolesność uciskowa tkanek w pobliżu złamania.

• Obrzęk, zmiana zabarwienia skóry (zasinienie).

• Zniekształcenie kończyny.

• Utrata funkcji złamanej kończyny.

• KREPITACJA - słyszalne tarcie o siebie odłamów kostnych,

powoduje silny ból.



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

ZŁAMANIE OTWARTE- OBJAWY

• Ból.

• Rana z widocznymi odłamami.

• Masywny krwotok zewnętrzny.

• Zniekształcenie kończyny.

• Nieprawidłowa ruchomość kończyny.

• Utrata funkcji złamanej kończyny.

• Krepitacja.



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

POWIKŁANIA ZŁAMAŃ

• Wstrząs hipowolemiczny.

• Uszkodzenie naczyń krwionośnych.

• Uszkodzenie nerwów.

• Zator.

• Zakażenie.



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

SKRĘCENIE – uszkodzenie struktur okołostawowych, bez

uszkodzenia kości.

OBJAWY SKRĘCENIA
• Ból.

• Obrzęk, zmiana zabarwienia skóry.

• Zniekształcenie stawu.

• Utrata ruchomości stawu.



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

ZWICHNIĘCIE – utrwalone przemieszczenie przylegających do

siebie powierzchni stawowych, może mu towarzyszyć

uszkodzenie torebki stawowej.

OBJAWY ZWICHNIĘCIA
• Ból, zasinienie.

• Zniekształcenie stawu.

• Przymusowe ułożenie kończyny.

• Jeśli uszkodzone zostały nerwy - brak czucia, porażenie kończyny.

• Jeśli ma miejsce ucisk naczyń - zasinienie kończyny, ochłodzenie,

niewyczuwalne tętno.



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

ZASADY UNIERUCHAMIANIA

• Złamania - unieruchamiamy dwa sąsiadujące stawy.

• Skręcenia, zwichnięcia - unieruchamiamy staw i kości, które go

tworzą.

• Dystalne części kończyn muszą być widoczne, aby można było

kontrolować prawidłowe ukrwienie kończyny.



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

• Jeśli zauważymy, że palce sinieją, należy natychmiast ściągnąć

założony opatrunek unieruchamiający. W innym wypadku

może dojść do niedokrwienia kończyny.

• Unieruchomienie powinno składać się z materiałów miękkich

(gaza, kompres, chustka) oraz sztywnych (elementy

drewniane, metalowe).

• Jeśli nie mamy elementów sztywnych możemy unieruchomić

kończynę górną bandażując ją do tułowia, kończynę dolną

możemy zabandażować do drugiej kończyny dolnej.



ZŁAMANIA, ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

!!! Uwaga !!!
NIE NALEŻY PORUSZAĆ ZŁAMANĄ KOŃCZYNĄ MOŻNA

SPOWODOWAĆ USZKODZENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
I NERWÓW.

CO DAJE UNIERUCHOMIENIE?
• Zmniejsza ból.

• Zmniejsza powikłania - ich ilość i jakość.



OPARZENIA

WYRÓŻNIA SIĘ III STOPNIE OPARZEŃ

I Uszkodzenie obejmuje tylko naskórek, pojawia się rumień,

obrzęk skóry, ból.

II Uszkodzenie obejmuje naskórek i powierzchowne warstwy

skóry właściwej, pojawiają się zaczerwienienia, pęcherze,

jednak czucie jest zachowane.

III Uszkodzenie obejmuje cały naskórek i skórę właściwą a także

tkanki znajdujące się poniżej skóry. Skóra jest sucha, biała lub

szara, może pojawić się strup. Brak czucia bólu - uszkodzone

nerwy.



OPARZENIA - POSTĘPOWANIE

1. Ocena sytuacji - bezpieczeństwo.

2. Bezpieczeństwo własne.

3. Ugaszenie palącej się odzieży.

4. Natychmiastowe schładzanie zimną wodą oparzonych

powierzchni przez kilkanaście minut.

5. Przy oparzeniach ust i gardła należy płukać gardło zimną wodą

lub ssać kawałki lodu.



OPARZENIA - POSTĘPOWANIE

6. W przypadku oparzeń chemicznych spłukiwać oparzoną

powierzchnię zimną wodą. W przypadku wapna gaszonego

przed spłukiwaniem należy usunąć wapno z powierzchni

skóry.

7. W przypadku poparzeń wywołanych porażeniem prądem

należy przede wszystkim kontrolować podstawowe funkcje

życiowe. W tym przypadku obszar uszkodzeń tkanek 

miękkich jest większy niż skóry.

8. Rany należy zaopatrzyć jałowym opatrunkiem aby nie

doprowadzić do zakażenia.



OPARZENIA - POSTĘPOWANIE

9. Należy jak najszybciej przewieźć poszkodowanego do szpitala

lub wezwać pomoc.

!!!NIE WOLNO!!!
• Zrywać ubrania przyklejonego do ciała.

• Przy dużej powierzchni poparzenia schładzać jej bieżącą wodą

(należy wykorzystać do tego wilgotne chusty).

• Stosować maści, okładów itp. na miejsca oparzeń.

• Neutralizować kwasów zasadami, zasad kwasami.



ODMROŻENIA

ODMROŻENIE – miejscowe uszkodzenie tkanek na skutek

działania zimna.

WYRÓZNIAMY III STOPNIE ODMROŻENIA

I Uszkodzenie obejmuje powierzchowne warstwy naskórka.

Skóra jest blada, zimna. Odczuwane mrowienie w objętych

odmrożeniem częściach ciała. Utrudnione ruchy palców.

Czucie zachowane.



ODMROŻENIA

II Uszkodzenie obejmuje wszystkie warstwy naskórka oraz

ogniska w skórze właściwej. Skóra biała, woskowa, twarda.

Pojawiają się pęcherze, obrzęk, po ogrzaniu zaczerwienienie.

Czucie zachowane.

III Uszkodzenie obejmuje skórę i głębiej położone tkanki oraz

narządy. Skóra biała, twarda. Pęcherze, obrzęk wykraczający

nawet poza granice odmrożenia, martwica. Niemożliwość

poruszania kończyną. Brak czucia.



ODMROŻENIA - POSTĘPOWANIE

1. Przerwanie narażenia na zimno.

2. Zdjęcie przemoczonej odzieży.

3. Ogrzanie przemrożonych części ciała i okrycie jałowym

opatrunkiem.

4. Kończyny można ogrzewać w misce z letnią wodą.

!!!Uwaga!!!
!!!NIE WOLNO UŻYWAĆ GORĄCEJ WODY!!!



ODMROŻENIA - POSTĘPOWANIE

5. Okryć poszkodowanego kocem w celu zapobiegnięcia dalszej

utracie ciepła.

6. Podać ciepłe płyny do picia.

!!!Uwaga!!!
!!!ODMROZONYCH CZĘŚCI CIAŁA NIE WOLNO POCIERAĆ!!!

!!! NIE WOLNO PODAWAĆ ALKOHOLU!!!



ZATRUCIA

• ZATRUCIE-ostre lub przewlekłe zaburzenie czynności lub

uszkodzenie narządów i tkanek wskutek działania trucizn.

• TRUCIZNA-substancja, która po wprowadzeniu do organizmu

powoduje zaburzenia czynności fizjologicznych, chorobę

a nawet śmierć.



ZATRUCIA

RODZAJE ZATRUĆ:

• przypadkowe,

• zbrodnicze,

• samobójcze,

• przemysłowe,

• środowiskowe.



ZATRUCIA

OBJAWY OGÓLNE:

• Mdłości, wymioty, bóle brzucha, biegunka.

• Bóle głowy, zaburzenia świadomości, utrata przytomności.

• Zmiany psychiczne.

• Utrudnienie oddychania, zatrzymanie oddychania.



ZATRUCIA – SCHEMAT POSTĘPOWANIA

1. Izolacja zatrutego przed dalszą ekspozycją na truciznę.

2. Sprawdzenie podstawowych czynności życiowych.

3. Zatruty oddychający-pozycja boczna.

4. Natychmiast usuwamy truciznę ze skóry-spłukując ją obficie

wodą.

5. Zabezpieczamy wszystkie elementy mogące świadczyć

o przyczynie zatrucia (puste opakowania po lekach).



ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA

TLENEK WĘGLA (CO) - najczęstsza przyczyna

przypadkowych zatruć. Jest gazem wybuchowym, bezbarwnym,

bezwonnym, bez smaku, powstaje w wyniku niecałkowitego

spalania węgla.

ZATRUCIA CO WYSTĘPUJĄ Z POWODU:
• Wdychania gazów spalinowych np. podczas gasnących

pożarów, w przemyśle, gazowniach.

• Z pieców węglowych, olejowych.

• Spaliny samochodowe.



ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA

CO - ma wysokie powinowactwo do hemoglobiny (Hb). Łącząc
się z nią uniemożliwia połączenie się tlenu z hemoglobiną.
Dochodzi do hipoksji i kwasicy metabolicznej co może
spowodować uszkodzenia serca, płuc i mózgu.

Opóźniony zespół objawów neurologicznych objawiał się po
2 -28 dniach od ciężkiego zatrucia u 15 % pacjentów.



ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA

OBJAWY ZATRUCIA

• Silne bóle głowy.

• Przymglenie świadomości.

• Zaburzenia widzenia.

• Niepamięć wsteczna.

• Uczucie odurzenia.

• Nudności.

• Utrata przytomności.

• Sinica.

• Drgawki.



ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA - POSTĘPOWANIE

1. Ocena sytuacji-bezpieczeństwo. Zadzwonić po pomoc!

!!!Uwaga!!!

PODCZAS DZIAŁANIA NALEŻY UWAŻAĆ ABY SAMEMU 
SIĘ NIE ZATRUĆ!!!

2. Bezpieczeństwo własne.

!!!Uwaga!!!

„CO” JEST GAZEM PALNYM NALEŻY UWAŻAĆ ABY 
NIE SPOWODOWAĆ WYBUCHU!!!

3. Zapewnić dopływ świeżego powietrza (otworzyć okna).

4. Ewakuować poszkodowanego z pomieszczenia.

5. Unikać wykonywania wysiłku przez pacjenta.



PORAŻENIE PRĄDEM

Intensywność działania prądu zależy od:

• natężenia,

• częstotliwości.

!!!Uwaga!!!
PAMIĘTAJ ABY RATUJĄC SAMEMU NIE ZOSTAĆ

PORAŻONYM!!!



ODDZIAŁYWANIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO 
NA ORGANIZM:

PORAŻENIE PRĄDEM



PORAŻENIE PRĄDEM

POSTĘPOWANIE:



EPILEPSJA

OBJAWY:
- nagły początek,

- upadek poszkodowanego,

- utrata przytomności,

- nieprawidłowy oddech,

- pienista wydzielina z ust (niekiedy różowa w wyniku

podbarwienia krwią po przygryzieniu języka),

- drgawki,

- bezwiedne oddawanie moczu, stolca,

- po napadzie często występuje sen.



EPILEPSJA

Postępowanie:
1.Wezwać pomoc.

2.W czasie napadu chronić przed dodatkowymi uszkodzeniami.

3. Chronić głowę ( uchwycić w dwie ręce).

4. Kończyn nie przytrzymujemy.

5. Po napadzie, gdy poszkodowany jest nieprzytomny ale

oddycha, położyć w pozycji bocznej bezpiecznej.

6. Pozostać z poszkodowanym do momentu przyjazdu

wykwalifikowanej pomocy medycznej.

!!!Uwaga!!!!
NIE WOLNO NICZEGO WKŁADAĆ DO JAMY USTNEJ
OSOBIE POSZKODOWANEJ PODCZAS NAPADU!!!



USTALANIE OKOLICZNOŚCI I ANALIZA 
PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, 

CHORÓB ZAWODOWYCH
ORAZ ICH PROFILAKTYKA



Rodzaje wypadków

WYPADEK W PRACY WYPADEK W DRODZE DO/Z
PRACY

• nagłe zdarzenie wywołane

przyczyną zewnętrzną,

powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w związku z

pracą, w godzinach pracy.

• nagłe zdarzenie wywołane

przyczyną zewnętrzną,

powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w drodze do

pracy lub z pracy, przy

założeniu, że była to

nieprzerwana, najkrótsza

możliwa droga.



Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych

czynności lub poleceń przełożonych,

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika

czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy

w drodze między siedzibą pracodawcy w miejscem wykonywania

obowiązku wynikającego ze stosunku pracy- art.3 ust.1(15).



Wypadki niepracownicze

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane

przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło

w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę
pobierającą stypendium sportowe;

wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy

w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego

aresztowania;

pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;

odbywania szkolenia albo stażu przez absolwenta pobierającego

stypendium w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na

podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy,

wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

spółdzielni kołek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na

równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie

ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;

współpracy przy wykonywaniu pracy lub wykonywania pracy na

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy

o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;



wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem

oraz związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności

pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych;

wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub

czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi

lub zakonnymi;

odbywania służby zastępczej;

pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych art.

3 ust.3(15).

nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy

pobierających stypendium;

wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy

zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie

z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo

umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta

z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub

jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz

pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

Wypadki niepracownicze



Wypadek przy pracy

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego

ciężkie uszkodzenie ciała takie jak-art.3 ust.5(15) :

utrata wzroku,

słuchu, mowy,

zdolności

rozrodczej

rozstrój zdrowia,

uszkodzenie

ciała

istotne

zeszpecenie lub

zniekształcenie

ciała

całkowita lub

częściowa

niezdolność do

pracy

choroba

nieuleczalna lub

zagrażająca życiu



Postępowanie w razie wypadku

1. Wypadek należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu/pracodawcy.

2. Pracodawca ma obowiązek stworzyć dokumentację powypadkową w 

terminie 14 dni od zgłoszenia.

3. Pracownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem 

powypadkowym.

4. Pracownik przed podpisaniem dokumentacji ma prawo do wglądu i 

ewentualnej korekty treści.

5. Dokumentację WYPADKU PRZY PRACY pracownik zanosi do ZUS-u 

po zakończeniu leczenia i otrzymania od lekarza druku N-9.

6. Za cały okres niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy 

pracownik ma wypłacane 100% wynagrodzenia.



Przyczyny wypadków według systematyki TOL

Systematyka TOL
opiera się na podziale przyczyn wypadków na tkwiące w:

czynniku materialno-technicznym (T)

organizacji pracy (O)

czynniku ludzkim (L)



Przyczyny wypadków – czynniki materialno-techniczne

Przyczyny wypadków przy pracy w ramach

czynników materialno-technicznych:

A. Niewłaściwy stan czynnika materialnego, np.:

• wady konstrukcyjne maszyn, urządzeń technicznych oraz narzędzi,

• nieodpowiednia stateczność i wytrzymałość czynnika materialnego,

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające.

B. Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego (zastosowanie materiałów

zastępczych, niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych).

C. Wady materiałowe czynnika materialnego.

D. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego (nadmierna

eksploatacja czynnika materialnego, jego niedostateczna konserwacja,

niewłaściwe naprawy i remonty).



Przyczyny wypadków – czynniki organizacyjne

Przyczyny wypadków przy pracy w ramach czynników organizacyjnych:

A. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy, np.:

• nieprawidłowy podział pracy lub złe rozplanowanie zadań,

• niewłaściwe polecenia przełożonych,

• brak nadzoru, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych,

• dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami   

lekarskimi lub bez badań lekarskich.

B. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,

• nieodpowiednie przejścia lub dojścia,

• nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy,

• brak lub niewłaściwy dobór ochron osobistych.



Przyczyny wypadków – czynniki ludzkie

Przyczyny wypadków przy pracy w ramach czynników ludzkich:

A. Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika, np.:

• używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika materialnego,

• udostępnienie przez pracownika czynnika materialnego osobie nieupoważnionej.

B. Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracowników (ochron indywidualnych, środków   

ochrony zbiorowej lub urządzeń zabezpieczających).

C. Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika:

• wykonywanie pracy niewchodzącej w zakres obowiązków,

• niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia itp.

D. Stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający bezpiecznego wykonania pracy,

spowodowany nagłym zachorowaniem, niedyspozycją fizyczną, przewlekłą lub ostrą
chorobą, zmęczeniem, zdenerwowaniem, nadużyciem alkoholu.

E. Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane m.in.:

• nieznajomością lub lekceważeniem zagrożenia,

• nieznajomością zasad bezpiecznej pracy,

• lekceważeniem poleceń przełożonych.



Choroba zawodowa – definicja

Choroba zawodowa jest to choroba spowodowana

działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia

występujących w środowisku pracy albo w związku ze

sposobem wykonywania pracy.

Przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu

chorób zawodowych uwzględnia się tylko choroby ujęte

w wykazie chorób zawodowych zawartym w rozporządzeniu

dotyczącym chorób zawodowych.

Tylko te choroby związane są z określonymi skutkami prawnymi -

§2 ust.1(9).

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca 

ma obowiązek ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej 
oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając

w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej - Art.235 §3(2).



Procedura zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej

Podejrzenie choroby zawodowej należy zgłaszać właściwemu

państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu

inspektorowi pracy - §3 ust.3(9).

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej
może dokonać:

§3 ust.2(9)

pracodawca

pracownik
za pośrednictwem

lekarza sprawującego

profilaktyczną
opiekę zdrowotną

stomatolog

lekarz weterynarii
(w przypadku podejrzenia

choroby zawodowej

odzwierzęcej)

lekarz

Na pracodawcy i lekarzu ciąży obowiązek zgłoszenia 

podejrzenia choroby zawodowej - §3 ust.1(9).



Forma zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, w którym umieszcza się m.in.:

dane pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową,

dane identyfikacyjne zakładu pracy,

nazwę choroby zawodowej, której dotyczy zgłoszenie i jej pozycję
w wykazie chorób zawodowych,

rodzaj narażenia zawodowego, które wskazuje się jako przyczynę
choroby zawodowej,

okres narażenia zawodowego na czynniki, które wskazuje się jako

przyczynę choroby zawodowej,

uzasadnienie podejrzenia choroby zawodowej.

W przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia,

że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika, zgłoszenia

należy dokonać dodatkowo formie telefonicznej (obok zgłoszenia na

formularzu). Jeżeli podejrzenia choroby zawodowej dokonał lekarz lub

lekarz stomatolog, to formą zgłoszenia jest kopia skierowania
pracownika na badania do jednostki orzeczniczej-§3 ust.4(16).



Badanie i orzeczenie lekarskie

Państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie choroby

zawodowej kieruje pracownika, którego dotyczy podejrzenie na

badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej do jednostki

orzeczniczej. Inspektor sanitarny powiadamia o tym pracodawcę i

jednostkę podstawową służby medycyny pracy sprawującą
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem - §4 ust.1(9).

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub

o braku podstaw do jej rozpoznania wydaje lekarz specjalista
do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych

zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych-§5 ust.1(9).



Przekazanie orzeczenia

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej

lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej przesyłane jest:

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

zainteresowanemu pracownikowi,

osobie zgłaszającej podejrzenie choroby zawodowej,

jednostce orzeczniczej I stopnia (w przypadku, gdy orzeczenie

lekarskie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego

w jednostce orzeczniczej II stopnia)-§6 ust.3(9).



Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

Pracownik ma prawo odwołać się od orzeczenia lekarskiego o

rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do

rozpoznania choroby zawodowej w ciągu 14 dni, za

pośrednictwem jednostki orzeczniczej I stopnia-§7 ust.1(9).

W przypadku wystąpienia pracownika z wnioskiem o ponowne 

badanie, jednostka orzecznicza powiadamia o tym właściwego 

państwowego inspektora sanitarnego. Orzeczenie wydane w 

wyniku ponownego badania jest ostateczne-§7 ust2,§7 ust.3(9).

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do
stwierdzenia choroby zawodowej wydaje państwowy inspektor sanitarny

na podstawie orzeczenia lekarskiego i zebranych dowodów-§8 ust.1(9).

Od decyzji wydanej przez właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego przysługuje odwołanie do właściwego państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a od decyzji państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego - skarga do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego-§8 ust.2(9).



Przekazanie decyzji

Właściwy państwowy inspektor sanitarny przesyła decyzję o stwierdzeniu

choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia:

zainteresowanemu pracownikowi,

pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika

w warunkach, które mogły spowodować chorobę zawodową,

jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który

wydał orzeczenie lekarskie,

właściwemu inspektorowi pracy-§8 ust.3(9).

Właściwy państwowy inspektor sanitarny sporządza kartę
stwierdzenia choroby zawodowej i przesyła ją do Instytutu

Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi 

oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego -

§9 ust.1(9).



Świadczenia z tytułu wypadków

WYPADEK W PRACY WYPADEK W DRODZE DO/Z
PRACY

• 100% wynagrodzenia na

zwolnieniu chorobowym,

• jednorazowe odszkodowanie z ZUS,

• świadczenia rehabilitacyjne,

• zasiłek wyrównawczy,

• renta z tytułu niezdolności do pracy,

• renta szkoleniowa,

• dodatek pielęgnacyjny,

• 100 % wynagrodzenia na

zwolnieniu chorobowym,

• nie przysługuje jednorazowe

odszkodowanie z ZUS,

• świadczenia rehabilitacyjne,

• renta,

• renta szkoleniowe,

• dodatek pielęgnacyjny.



Świadczenia związane z wypadkiem przy pracy oraz chorobą zawodową

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują
następujące świadczenia:

zasiłek chorobowy

świadczenie rehabilitacyjne

zasiłek wyrównawczy,

jednorazowe odszkodowanie

renta z tytułu niezdolności do pracy

renta szkoleniowa

renta rodzinna, dodatek do renty

dodatek pielęgnacyjny

pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień
ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne-art.6

ust.1(15).



Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie

od okresu podlegania ubezpieczeniu.

Zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową- art.8 ust.2(15).

Zasiłek nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, za

które ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia,

uposażenia, stypendium lub innego świadczenia

przysługującego za czas niezdolności do pracy-art.8

ust.3(15).

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości

100 % podstawy wymiaru-art.9 ust.1(15).



Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie dla ubezpieczonego, który

po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy,

a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują na odzyskanie

zdolności do pracy-art.6 ust.1 pkt 2(15).

Świadczenie nie przysługuje za okresy niezdolności do

pracy, za które ubezpieczony zachowuje prawo do

wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego

świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy 

art. 8 ust.4(15).

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia

wypadkowego przysługuje w wysokości 100 % podstawy

wymiaru-art.9 ust.1(15).



Jednorazowe odszkodowanie

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby

zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na

zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie- art.11 ust.1(15).

Za stały uszczerbek na zdrowiu ustawa uważa takie naruszenie

sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności

nie rokujące poprawy- art.11 ust.2(15).

Za długotrwały uszczerbek uważa się naruszenie sprawności

organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na okres

przekraczający sześć miesięcy, mogące ulec poprawie- art.11

ust.3(15).

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20%

przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu- art.12 ust.1(15).

Do ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się przeciętne

wynagrodzenie obowiązujące w dnia wydania decyzji - art.12

ust.5(15).



Jednorazowe odszkodowanie

Jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia stały lub długotrwały

uszczerbek na zdrowiu ulegnie zwiększeniu co najmniej o 10 punktów

procentowych to jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20%

przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu 

art. 12 ust.2(15).

Odszkodowanie zwiększa się o kwotę
stanowiącą 3,5 krotność przeciętnego

wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do

ubezpieczonego została orzeczona

całkowita niezdolność do pracy oraz

niezdolność do samodzielnej egzystencji 

art. 12 ust.3(15).

Członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł w skutek wypadku

przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe

odszkodowanie- art.13 ust.1(15).



Obowiązek pracodawcy i zakres działania służby BHP

Pracodawca po zakończeniu postępowania mającego na celu ustalenie

uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy, w związku ze

stwierdzoną chorobą zawodową pracownika, ma obowiązek przesłać
zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do Instytutu

Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do

właściwego państwowego inspektora sanitarnego-§9 ust.2(9).

Do zakresu działania służby BHP należy m.in.:

udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn

i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola

realizacji tych wniosków,

prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie 

dokumentów dotyczących stwierdzonych chorób zawodowych i 

podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników 

badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy.



Choroba parazawodowa

Chorobą parazawodową określana jest choroba, której przyczyny 

są złożone, a warunki pracy stanowią jeden z czynników, które 

mogą wpłynąć na:

ujawnienie się choroby,

przyspieszenie choroby,

pogorszenie stanu zdrowia.

Choroby parazawodowe nie znajdują się na liście chorób 

zawodowych i w związku z tym nie podlegają zgłoszeniu ani 

rejestracji, wyróżniane są jednak w wielu publikacjach medycznych.

Pracodawca ma obowiązek analizowania przyczyn także
innych chorób (nie tylko zawodowych) i stosowania

środków zapobiegawczych- Art.236(2).



Zasiłek chorobowyAnaliza chorób zawodowych

Analiza chorób zawodowych jest etapem poprzedzającym

doskonalenie działań profilaktycznych, prowadzonych aż do

uzyskania pełnej skuteczności, czyli zupełnego obniżenia

poziomu ryzyka zdrowotnego.

Metody obniżenia poziomu narażenia zawodowego powinny być ciągle

doskonalone, nawet jeśli ryzyko zdrowotne jest dopuszczalne na

podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Określone w przepisach

wartości NDS ulegają bowiem ciągłym zmianom w związku z nowymi

danymi statystyki i wiedzy medycznej.

Wstępnym krokiem ustawodawcy w dostrzeżeniu zagrożeń
zdrowotnych istniejących w środowisku pracy, a nieobjętych

odpowiednimi przepisami, jest wprowadzenie obowiązku

analizowania przez pracodawcę przyczyn wszystkich chorób

pracowników, które są związane z warunkami środowiska pracy



Analiza chorób zawodowych

Każdy przypadek choroby zawodowej w zakładzie pracy powinien

być szczegółowo przeanalizowany pod kątem warunków na

stanowisku pracy, w których doszło do powstania choroby, a

zwłaszcza występujących w tym czasie awarii - Art.235 §3

ust.1(2). W tym celu pracodawca musi zebrać o poszkodowanym i

jego stanowisku pracy następujące dane:

charakterystykę narażenia na czynniki szkodliwe, daty 

pomiarów czynników szkodliwych, okresy zatrudnienia w 

narażeniu o poszczególnych parametrach w odniesieniu do:

1

czynników chemicznych

i fizycznych

czynników biologicznych sposobu wykonywania pracy

czynników o działaniu

uczulającym - alergenów



Opis stanowiska pracy:2

Analiza chorób zawodowych

czy stanowisko pracy było dostosowane pod względem

ergonomicznym do wykonywania opisywanych czynności?

czy właściwa była organizacja pracy (system zmian, przerwy)?

jakie środki profilaktyczne były stosowane na stanowisku pracy?

czy pracownik miał wykonane badania profilaktyczne?

czy pracownik miał orzeczone przeciwwskazania do wykonywania 

pracy?

czy pracownik korzystał z urlopów dla poratowania zdrowia?



Analiza chorób zawodowych

Po ustaleniu przyczyny powstania konkretnego przypadku

choroby zawodowej pracodawca powinien dokonać przeglądu
innych stanowisk pracy pod kątem zagrożeń i skierować
niezwłocznie na badania profilaktyczne osoby pracujące

na stanowiskach pracy o podobnym narażeniu.

Następnym etapem działania pracodawcy jest niezwłoczne
przystąpienie do usunięcia przyczyn powodujących powstanie

choroby zawodowej na wszystkich stanowiskach pracy, na ktorych

istnieją warunki zbliżone do tych, ktore panowały na stanowisku,

na ktorym doszło do powstania choroby zawodowej-

Art.235 §3 ust.2(2).



Analiza chorób zawodowychPolityka prozdrowotna w zakładzie pracy

Właściwym działaniem po zakończeniu postępowania w związku

z chorobą zawodową jest podjęcie polityki prozdrowotnej
w zakładzie pracy. Pierwszym etapem tej polityki jest spełnienie w tym

zakresie wymagań Kodeksu pracy dotyczących profilaktyki
zdrowotnej w zakładzie pracy:

Realizując obowiązki w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracodawca

ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe
oraz informować pracowników o tym ryzyku oraz o sposobach

ochrony przed zagrożeniami. Poinformowanie pracownika o ryzyku

zawodowym powinno nastąpić przed dopuszczeniem go do pracy,

a poniesienie szkody przez pracownika z powodu

Nie poinformowania go o ryzyku zawodowym lub przekazania

nieprawdziwej informacji może powodować roszczenia

odszkodowawcze wobec pracodawcy - Art.226(2).

1



Analiza chorób zawodowychPolityka prozdrowotna w zakładzie pracy

Pracodawca ma obowiązek utrzymywać w stanie stałej sprawności

urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia

czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów

tych czynników, przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary
czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać
wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom-

Art.227 §1 ust.1, Art.227 §1 ust.2(2).
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W przypadku czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

badania i pomiary przeprowadza się:

co najmniej raz na 3 miesiące, jeżeli wyniki ostatnich badań
i pomiarów wskazywały stężenie tego czynnika powyżej 0,5

wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia,

co najmniej raz na 6 miesięcy, jeżeli wyniki ostatnich badań
i pomiarów wskazywały stężenie tego czynnika powyżej 0,1 do

0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia,

w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach

występowania tego czynnika- §2 ust.1(3).



Polityka prozdrowotna w zakładzie pracy

W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika szkodliwego dla

zdrowia innego niż rakotwórczy lub mutagenny, badania i pomiary

przeprowadza się:

co najmniej raz w roku, jeżeli w wyniku ostatniego pomiaru

stwierdzono stężenie lub natężenie tego czynnika powyżej 0,5

wartości jego najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia,

co najmniej raz na 2 lata, jeżeli w wyniku ostatniego pomiaru

stwierdzono stężenie lub natężenie tego czynnika powyżej 0,1 do 

0,5 wartości jego najwyższego dopuszczalnego stężenia lub 

natężenia oraz

w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach

występowania tego czynnika- §2 ust.3(3).

W przypadku występowania czynnika chemicznego, dla którego

określono wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego,

przeprowadza się pomiary ciągłe stężenia tego czynnika



Polityka prozdrowotna w zakładzie pracy

Badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

nie przeprowadza się, jeżeli wyniki dwóch ostatnio

przeprowadzonych badań i pomiarów nie przekroczyły

0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia

lub natężenia określonego w odnośnych przepisach. Także,

gdy nie dokonywano zmian w procesie technologicznym

lub innych mogących mieć wpływ na te wyniki- §2 ust.1(3).

Wzory rejestrów, karty badań i pomiarów, a także
laboratoria uprawnione do wykonywania badań i 

wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

określone są w przepisach prawnych.



Polityka prozdrowotna w zakładzie pracy

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego

orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do

pracy na określonym stanowisku - Art.229 §4(2). Pracodawca ma

obowiązek kierować pracowników na badania profilaktyczne
(wykonywane na koszt pracodawcy) - Art.229 §3(2). Skierowanie na

takie badania powinno zawierać:
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określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,

określenie stanowiska pracy, na którym osoba kierowana ma być lub

jest zatrudniona,

informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla

zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tych

stanowiskach.

Do badań profilaktycznych zaliczane są:

• badania wstępne,

• badania okresowe,

• badania kontrolne.



Polityka prozdrowotna w zakładzie pracy

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na

działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów

zwłókniających ma obowiązek zapewnić tym pracownikom okresowe
badania lekarskie także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi

substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku

pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi

badaniami- Art. 229 §5(2).

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zawodowej

pracodawca ma obowiązek na podstawie orzeczenia lekarskiego,

w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść
pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie

czynnika, który wywołał te objawy- Art. 230 §1(2).

4



Polityka prozdrowotna w zakładzie pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom posiłki i napoje,

jeżeli jest to niezbędne ze względów 5 w profilaktycznych.5

Pracodawca ma obowiązek zapewniać posiłki pracownikom wykonującym prace:

związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ)

u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet- §3 ust.1 pkt 1(18),

związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ)

u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane

w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych

utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia

termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC- §3 ust.1 pkt 2(18),

związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ)

u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej

przestrzeni w okresie zimowym (za okres zimowy uważa się okres od

1 listopada do 31 marca)- §3 ust.1 pkt 3(18),

pod ziemią- §3 ust.1 pkt 4(18).



Polityka prozdrowotna w zakładzie pracy

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić posiłki pracownikom

zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń
losowych- §3 ust.2(18).

Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym:

w warunkach mikroklimatu gorącego charakteryzującego się
wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej

25oC- §4 ust.1 pkt 1(18),

w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się
wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej

1000- §4 ust.1 pkt 2(18),

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej

10oC lub powyżej 25oC- §4 ust.1 pkt 3(18),

przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu

zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500

kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet- §4 ust.1 pkt

4(18),

na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana

warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC- §4 ust.1 pkt 5(18).



Polityka prozdrowotna w zakładzie pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom

odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć
niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do

udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku- §111 ust.1,§44

ust.1(8).

W zakładzie zatrudniającym powyżej 250 pracowników, pracodawca

ma obowiązek powołać komisję BHP, której jednym z zadań jest

profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych-

Art.23712 §1(2).
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Zapobieganie chorobom zawodowym – zasady ogólne

Pracodawca powinien:

kształtować właściwe warunki pracy,

ograniczyć do niezbędnego minimum występowanie w środowisku 

pracy czynników szkodliwych dla zdrowia, a w szczególności nie 

dopuszczać do występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych,

przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności:

zapewnić profilaktyczną opiekę medyczną pracownikom,

prawidłowo oceniać ryzyko zawodowe i informować o nim pracowników,

rejestrować przypadki chorób zawodowych i dokonywać analizy ich przyczyn,

zgłaszać podejrzenia choroby zawodowej właściwemu państwowemu

inspektorowi sanitarnemu,

właściwie szkolić pracowników,

zapewnić posiłki regeneracyjne i napoje pracownikom zatrudnionym

w warunkach szczególnie uciążliwych,

zapewnić pracownikom właściwe środki ochrony indywidualnej,



przestrzegać prawa pracy, tj. przepisów dotyczących:

czasu pracy,

prawa do urlopu,

nie stosowania mobbingu,

zatrudniania młodocianych,

nie zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych

lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,

Zapobieganie chorobom zawodowym – zasady ogólne

racjonalnie organizować pracę, w tym:

organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii

oraz zapewnić ergonomiczne maszyny i narzędzia pracy,

uwzględnić elementarne wymogi fizjologii pracy

w planowaniu systemu zmianowego, przerw w pracy itp.,

zapobiegać nadmiernemu obciążeniu psychicznemu 

pracowników,



Polityka prozdrowotna w zakładzie pracy

motywować pracowników do poszanowania zasad i przepisów BHP oraz

higienicznego trybu życia, a w szczególności:

stosowania się do obowiązujących w zakładzie instrukcji BHP,

stosowania środków ochrony indywidualnej,

nie lekceważenia zaleceń lekarza-profilaktyka,

wykonywania obowiązkowych i wskazanych szczepień ochronnych,

nie nadużywania alkoholu,

niepalenia tytoniu,

właściwego odżywiania się,

racjonalnego wypoczynku i relaksu.



ERGONOMIA W KSZTAŁTOWANIU 
WARUNKÓW PRACY



Ergonomia - definicja

Ergonomia jest to nauka o pracy, dziedzina wiedzy obejmująca

problematykę dostosowania warunków pracy do:

morfologicznych

fizjologicznych

psychicznych

możliwości 

człowieka



Obowiązek pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych

warunków pracy. W ramach tego obowiązku mieści się również
przestrzeganie zasad ergonomii- Art.207 §131(2).

Sankcje za nieprzestrzeganie zasad ergonomii w ramach

obowiązków pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych

warunków pracy wynikają z:

art. 283 Kodeksu pracy

ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Skutkiem nieprzestrzegania zasad ergonomii mogą być wypadki

przy pracy i choroby zawodowe.



Ergonomia – cel i łączenie zastosowania innych nauk

Ergonomia ma na celu zapewnienie maksymalnej wydajności

pracy w taki sposób, aby nie powodować negatywnych skutków

zdrowotnych i pogorszenia stanu zdrowia pracowników.

Ergonomia łączy zastosowania nauk biologicznych i technicznych, 

aby zapewnić optymalizację i wzajemne dostosowanie w 

stosunkach między człowiekiem a pracą. Wykorzystuje się do tego 

dane teoretyczne i materiały doświadczalne z:

fizjologii

higieny

technicznego

bezpieczeństwa pracy

estetyki technicznej

socjologii

psychologii pracy



Metody kształtowania struktury przestrzennej miejsca pracy

Metodami postępowania w ergonomii są:

metoda bezpośrednia

metoda manekinów

metoda wykorzystania schematów obszarów pracy

metoda makiet

metoda fantomów komputerowych



Środki pracy i przestrzeń pracy

Środki pracy to m.in.:

narzędzia

maszyny

przyrządy
inne przedmioty

stosowane w systemie pracy

pojazdy

meble

Przestrzeń pracy to przestrzeń przewidziana dla osoby lub grupy osób

do wykonania zadania roboczego.



Środowisko i organizacja pracy

Środowisko pracy obejmuje czynniki:

fizyczne

biologiczne

kulturowe

społeczne

chemiczne

organizacyjne

które otaczają człowieka w przestrzeni pracy

Stanowisko pracy określonego pracownika to ogół środków pracy

znajdujących się w przestrzeni pracy, otoczonych środowiskiem pracy.

Pojęcie organizacji pracy obejmuje z kolei współdziałanie ludzi w

systemie lub systemach pracy.



Obciążenia organizmu i zmęczenie pracą

Zewnętrzne obciążenie pracą to całokształt zewnętrznych

uwarunkowań w systemie pracy, które mogą niekorzystnie zmienić
fizyczny lub psychiczny stan człowieka.

Obciążenia organizmu (wewnętrzne)
są następstwami obciążenia człowieka

pracą, zależnymi od jego

indywidualnych cech i możliwości.

Zmęczenie pracą (miejscowe lub

ogólne) to niepatologiczne objawy

oddziaływania obciążenia pracą,

ustępujące całkowicie po odpoczynku.



Ergonomia koncepcyjna

Ergonomia koncepcyjna to dział ergonomii zajmujący się
projektowaniem urządzeń, maszyn i stanowisk pracy. Celem

ergonomii koncepcyjnej jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa

przyszłemu użytkownikowi i wyeliminowanie czynników szkodliwych

lub zminimalizowanie obciążeń pracownika.

Ergonomia koncepcyjna powinna być stosowana na etapie
projektowania, w fazie dyskusji nad założeniami konstrukcyjnymi lub

wstępnym projektem struktury technicznej.

W ergonomii koncepcyjnej, w procesie ustalania relacji człowiek – maszyna,

biorą udział:

antropolog,

lekarz,

konstruktor (projektant),

organizator produkcji.



Model postępowania w ergonomii koncepcyjnej



Ergonomia korekcyjna

Ergonomia korekcyjna zajmuje się analizą i oceną istniejących

stanowisk pracy, narzędzi i maszyn oraz projektowaniem zmian

w ich zakresie.

Celem ergonomii korekcyjnej jest:

usunięcie zagrożeń i eliminacja czynników szkodliwych,

zapewnienie maksimum wydajności pracy przy możliwym

zmniejszeniu obciążenia.



Zastosowanie ergonomii korekcyjnej

Zadaniem ergonomii korekcyjnej jest analiza już istniejących
stanowisk pracy z punktu widzenia dostosowania stanowiska do

możliwości człowieka.

Na podstawie takiej analizy formułowane są zalecenia, których celem

jest usunięcie dostrzeżonych nieprawidłowości (usterek) w

środowisku pracy, czyli w:

• pomieszczeniach pracy,

• maszynach,

• urządzeniach,

• obciążeniu psychofizycznym,

• działaniu czynników środowiska prac,

mających wpływ na zwiększenie wydajności i jakości pracy.



Model postępowania w ergonomii korekcyjnej



Parametry charakteryzujące człowieka a ergonomia

Informacje zawarte w normach dotyczących wymiarów

antropometrycznych powinny być wykorzystywane przez

pracodawców wykonujących zadania służby BHP.

Znajomość wymiarów antropometrycznych człowieka pozwala pracodawcom

prawidłowo określić przestrzeń wymaganą do wykonywania czynności pracy,

ustawienia maszyn, stołów, pulpitów itp.

Znajomość wymiarów antropometrycznych pozwala na

określenie wymiarów przejść i dojść z uwzględnieniem:

ich przeznaczenia,

rodzaju wymaganej odzieży roboczej

i środków ochrony indywidualnej.



Dane antropometryczne człowieka według PN-EN 547-3:2000



Cechy somatyczne i funkcjonalne człowieka

Podstawowymi kryteriami

stosowanymi przy projektowaniu

stanowiska pracy są kryteria:

Szczególną uwagę należy
poświęcić również:

antropometryczne

biomechaniczne

cechom somatycznym

cechom funkcjonalnym

Wymiary człowieka podawane przez Polską Normę PN-EN 547-3:2000

należy skorygować, biorąc pod uwagę używaną na stanowisku odzież
roboczą i środki ochrony indywidualnej.

Przy wyznaczaniu stref pracy należy uwzględnić zasięgi:

normalny

maksymalny

wymuszony



Parametry przestrzeni widzenia

W celu zapewnienia prawidłowego postrzegania wzrokowego na 

stanowisku pracy konieczne jest dostosowanie jego struktury do cech

wzroku.

Parametry przestrzeni widzenia określają zakresy spostrzegania

obiektów, sygnałów wizualnych i barw. Zakresy te są określane jako

kąty i odległości przedstawione na płaszczyźnie pionowej oraz poziomej

lub jako stożek widzenia.

Przykładowe pola

widzenia przy

wykonywaniu pracy

w pozycji stojącej



Obciążenie intelektualne, monotonia pracy

Podstawowymi elementami, które wpływają na obciążenie pracą są:

pozycja przy pracy,

organizacja pracy,

wartości sił w czasie wykonywania

prac ręcznych, transportu i pracy

z dużym obciążeniem zewnętrznym,

wydatek energetyczny wykonywanych czynności,

obciążenie statyczne wynikające z konieczności

utrzymywania wymuszonej pozycji ciała, monotypii lub

ograniczenia w ruchach.

Przy projektowaniu stanowisk pracy należy stworzyć takie warunki

pracy, które nie powodowałyby nadmiernego obciążenia i zmęczenia

pracownika.



Pozycja robocza

Pozycja, jaką przyjmuje pracownik przy pracy, zależy od:

wykonywanych czynności

rozmieszczenia elementów

manipulacyjnych i informacyjnych

lokalizacji pola pracy

Przy konstruowaniu stanowiska pracy należy unikać niewygodnych

pozycji ciała, takich jak: pozycja skręcona, pochylona, stojąca

i wymuszona.



Antropometria a BHP

Zasada określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp oparta jest na ustaleniu:

wymiarów antropometrycznych człowieka

według Polskiej Normy PN-EN 547-3:2000,

danych antropometrycznych naddatków

według Polskich Norm PN-EN 547-1:2000

lub PN-EN 547-2.

warunków bezpiecznego i swobodnego

przemieszczania się oraz pracy z uwzględnieniem

aspektów specyficznych dla operatora i warunków

wykonywanej operacji,



Naddatki antropometryczne

Podane w Polskiej Normie PN-EN 547-1:2000 naddatki antropometryczne uwzględniają:

parametry mające wpływ na łatwość przemieszczania:

• rodzaj ubrania,
• przenoszenie narzędzi w celu np. konserwacji

lub naprawy,
• przenoszenie lub noszenie na sobie

dodatkowego wyposażenia,
• wymagania odnoszące się do wykonywanego

zadania,
• częstość powtórzeń i czas wykonywania

zadania,
• drogę przejścia,
• przestrzeń niezbędną dla ruchów koniecznych

w czasie ucieczki przed zagrożeniem,
• umiejscowienie i wielkość podparć na ciało.

poziom ryzyka w czasie wykonywania zadań

warunki środowiska



Ergonomia – wymiary otworów

Przykład określania wymiarów otworów dla pionowego przemieszczania

się w szybie z wykorzystaniem drabiny



Ergonomia – wymiary otworów

Naddatki antropometryczne w zakresie dostępu przez otwory

Podane w Polskiej Normie PN-EN 547-2:2000 naddatki antropometryczne w zakresie

dostępu przez otwory w sytuacjach, w których wymagane jest częste wykonywanie

zadania wymagającego dostępu do maszyny, uwzględniają następujące kryteria:

parametry mające wpływ na łatwość dostępu:

- wymagania odnoszące się do wykonywanego
zadania,

- usytuowanie otworu dostępu w stosunku
do operatora,

- częstość powtórzeń i czas wykonywania
zadania,

- ewentualne przenoszenie narzędzi w celu
np. konserwacji lub naprawy,

- drogę przejścia,
- przenoszenie lub noszenie na sobie

dodatkowego wyposażenia,
- rodzaj ubrania.

poziom ryzyka w czasie

wykonywania zadania

warunki środowiska



Ergonomia – wymiary otworów

Przykład określenia wymiarów otworu umożliwiający dostęp obydwoma

przedramionami do łokcia



SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP
DLA PRACODAWCÓW I OSÓB

KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Dzień 2



ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE
WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY 

SKŁADOWANIU MATERIAŁÓW



Transport wewnątrzzakładowy

Transport jest to zespół czynności organizacyjno –

technicznych, mających na celu dokonanie przemieszczenia

ładunków, towarów, urządzeń technicznych w zakładzie pracy

od momentu przejęcia ich z transportu zewnętrznego, poprzez

magazyny, pomieszczenia produkcyjne lub handlowe, aż do

momentu ich wydania.

Transport obejmuje następujące czynności:

• ładowanie,

• rozładowywanie,

• przenoszenie,

• przesuwanie,

• przewożenie,

• przeładowywanie.



Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportowych

Zgodnie z przepisami wymagane jest, aby:

• przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego były zatrudniane

tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego    

urządzenia - §65(5),

• masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych

nie przekraczała dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka-

§64ust.1 (5)

• masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych zapewniały

bezpieczne warunki przewozu i przeładunku §64 ust. 2 (5),

• ładunek był zabezpieczony w szczególności przed upadkiem,

przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu -§64 ust. 3 (5),

• stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy były odpowiednie

do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu- §64a (5),

• na pomost i rampę prowadziło co najmniej jedno wejście-§64a (5).



Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne

i organizacyjne, zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych-

§3 ust.1(9).

W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych

pracodawca, w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych

z wykonywaniem tych czynności, jest obowiązany odpowiednio organizować
pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki

ochrony indywidualnej.



Obowiązki pracodawcy

Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych

pracodawca ma obowiązek:

• przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny   

pracy, w tym w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów   

wykonywania ręcznych prac transportowych, w trybie określonym w 

odrębnych przepisach,

• zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego

przedmiotu, w szczególności jego masy i położenia jego środka   

ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie   

rozłożona,

• informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa

i higieny pracy, wymaganiach ergonomii (w tym wynikach oceny    

ryzyka zawodowego) oraz środkach bezpieczeństwa   

zapobiegających urazom (zwłaszcza kręgosłupa) §5 ust.1(9).



Obowiązki pracodawcy

Pracodawca powinien opracować szczegółowe instrukcje bezpiecznego

postępowania w przypadku przemieszczania przedmiotów nieporęcznych,

niestabilnych, ze zmiennym środkiem ciężkości i innych (np. zawierających

substancje żrące, trujące, pylące, wybuchowe itp.), które mogłyby ze względu

na swoje właściwości spowodować zagrożenie wypadkowe §10(9).

W instrukcji bezpiecznego postępowania powinien być podany

m.in. sposób:

• użycia odpowiedniego sprzętu pomocniczego,

• zabezpieczenia przedmiotu przed rozwinięciem, rozpakowaniem,  

pęknięciem czy odkształceniem powodującym zagrożenie,

• zespołowego przemieszczania przedmiotu,

• użycia środków ochrony indywidualnej.



Ograniczanie wysiłku fizycznego przy ręcznych pracach transportowych

Sposoby ręcznego przemieszczania przedmiotów

powinny eliminować ryzyko urazów i wykluczać

w szczególności przemieszczanie przedmiotów, jeżeli:

a) czynności te mogą być wykonywane tylko za

pomocą skrętu tułowia,

b) istnieje możliwość wystąpienia nagłych ruchów

przemieszczanego przedmiotu,

c) ciało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji,

d) pochylenie tułowia pracownika przekracza 45° - §7

ust.2(9).



Normy ręcznego przemieszczania ciężarów

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie

przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika

(mężczyznę) nie może przekraczać:

• 30 kg – przy pracy stałej,

• 50 kg – przy pracy dorywczej -§13 ust.1(9).

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów

o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m

lub na odległość przekraczającą 25 m -§13 ust.2(9).



Normy ręcznego przemieszczania ciężarów

Masy ciężarów wymienione w tabeli obejmują również masę opakowania lub/i
urządzenia transportowego- I ust.2,5,6(10).



Zespołowe przenoszenie przedmiotów

Organizując zespołowe wykonywanie czynności przenoszenia przedmiotów, osoby

za to odpowiedzialne powinny zapewnić:
• dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika

wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę, doświadczonego w zakresie

stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów

i organizacji pracy,

• odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie

odpowiedniego sprzętu pomocniczego -§18 ust.1(9).

Minimalne odległości w przejściach



Zespołowe przenoszenie przedmiotów

Przedmioty długie i o dużej masie mogą być przenoszone na ramionach

pracowników. Konieczne jest zapewnienie, aby pracownicy:

• wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę,

• znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,

• używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona – §18 ust.3(9).

Przenoszenie przedmiotu

długiego



Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych

Organizując prace związane z ręcznym

przemieszczaniem materiałów mogących

stwarzać zagrożenia w związku z ich

właściwościami (żrącymi, trującymi,

pylącymi), powinno się eliminować lub

ograniczać te zagrożenia -§19 ust.1(9).

Nie wolno dopuszczać do przenoszenia przez jednego pracownika

materiałów ciekłych – gorących, żrących albo o właściwościach

szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem

przekracza 25 kg -§20 ust.1(9).



Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków i taczek

Jako środek pomocniczy do prac transportowych może być
wykorzystywany wózek lub taczka.

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na

wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie

może przekraczać 450 kg na pracownika (łącznie z

masą wózka)- §21 ust.1(7).

Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po

nachyleniach większych niż 5% masa ładunku,

łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg-

§21 ust.2(7).

Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach 

po powierzchni nachylonej więcej niż 8% oraz na odległość większą 

niż 200 m - §21 ust.3(7).

wózki dwukołowe



Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków i taczek

Masa ładunku przemieszczanego na taczce,

łącznie z masą taczki, nie może przekraczać:
• 100 kg – przy przemieszczaniu po

nawierzchni twardej,

• 75 kg – przy przemieszczaniu po

nawierzchni nieutwardzonej- §24 ust.1(7).

Niedopuszczalne jest przemieszczanie

ładunku na taczce po powierzchni nachylonej

więcej niż 8% oraz na odległość
przekraczającą 200 m- §24 ust.2(7).

Wózki platformowe

Wózki paletowe



Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic

Wciągarka stosowana na budowie – przykład niewłaściwego

ustawienia się pracownika pod wciąganym ciężarem.

Podnoszenie lub opuszczanie

ładunków w miejscu

przebywania pracowników

powinno być poprzedzone

sygnałem ostrzegawczym –

§31(9).

Przebywanie pracowników pod

zawieszonym ładunkiem jest

niedopuszczalne.



Wykorzystanie drabin w transporcie ręcznym

Drabiny używane w procesach pracy:

• muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność
w trakcie użytkowania,

• przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym,

posiadającym odpowiednie wymiary, nieruchomym podłożu
w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej

oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim

będą użytkowane,

• zawieszane muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak

aby zapobiec, z wyjątkiem drabin linowych, ich

przemieszczaniu lub bujaniu,

• używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie,

tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu,

chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające

pewne chwycenie poręczy,

• wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane

w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych

części względem siebie,

• przejezdne, które przed użyciem zostały pewnie

unieruchomione.

Drabiny wolno stojące



Wykorzystanie drabin w transporcie ręcznym

Drabiny muszą być używane w taki sposób, aby:

• przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia

się poręczy i wsparcia pracowników,

• ładunek ręcznie przenoszony po drabinie nie przeszkadzał pracownikowi

w bezpiecznym trzymaniu się poręczy.

Taboret aluminiowy i schodki
Drabina przyregałowa, drabina dwu- i trzyelementowa



Przemieszczanie ładunków przy użyciu środków transportowych

Środki transportowe są to urządzenia służące do przemieszczania masy

towarowej w procesie produkcyjnym.

Środki
transportowe

ręczne zmechanizowane

o ruchu 

przerywanym

o ruchu

ciągłym

przenośniki

kolejki linowe

suwnice

ładowarki

dźwigi, żurawie

i wyciągi

samochody

ciężarowe

wózki

transportowePracodawca ma obowiązek
zapewnić opracowanie zasad

ruchu na drogach

wewnątrzzakładowych,

zgodnie z przepisami prawa

o ruchu drogowym –

§66 ust.1(9).



Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

Do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym może być 

dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:

• uprawnienia operatora lub

• imienne zezwolenie na obsługę wózka, wystawione przez pracodawcę,

obowiązujące na terenie zakładu pracy tego pracodawcy-§4 ust.1(11).

Przykłady wózków ręcznych prowadzonych ze stałą platformą

Wózek jezdniowy z napędem silnikowym ze stałą platformą



Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

Przed przystąpieniem do pracy z użyciem wózka jego kierowca

powinien być poinformowany o:

• masie ładunków,

• ich właściwościach fizycznych i chemicznych,

• rodzajach opakowań ładunków,

• zagrożeniach pożarowych, wybuchowych, chemicznych i innych

mogących wystąpić w pomieszczeniach, w których wózek ma być
eksploatowany,

• stanie technicznym dróg i trasie przejazdu wózka,

• wymaganiach dotyczących organizacji pracy związanej

z użytkowaniem wózka, w tym środkach, jakie należy stosować
dla zachowania bezpieczeństwa podczas pracy- §6 ust.1(11).

Wózek unoszący widłowy prowadzony



Zabrania się eksploatowania niesprawnego

wózka lub wózka bez odpowiedniego osprzętu,

tzn.:

- oświetlenia,

- sygnalizacji,

- urządzeń pomiarowo-kontrolnych,

- elementów i urządzeń zabezpieczających 

kierowcę i osoby współuczestniczące -§5

ust.1(11).

Wózek podnoszący

jezdniowy z napędem

silnikowym

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym



Samochody ciężarowe

Pracownicy wykonujący pracę w miejscach załadunku

i wyładunku materiałów sypkich do i z wywrotek powinni

zachować szczególną ostrożność.

W trakcie ładowania materiałów do skrzyń ładunkowych

samochodów ciężarowych i ich rozładowywania, występują

zagrożenia związane z możliwością uderzenia lub przygniecenia

pracownika ładunkiem, bądź wózkiem jezdniowym.



Przenośniki

� Pracownicy obsługujący przenośniki powinni być przeszkoleni w zakresie  

bezpiecznej obsługi danego rodzaju przenośnika -§2(12).

� Miejsca, w których następuje ładowanie przenośnika, muszą być  

zabezpieczone przed możliwością pochwycenia pracownika przez   

elementy ruchome przenośnika.

� W czasie pracy przenośnika zabronione jest stawanie i chodzenie po jego  

konstrukcji, jak również jeżdżenie na częściach nośnych, niezależnie od  

dopuszczalnej nośności -§14,§15(12).

� Pracownicy nie będący obsługą, a przebywający w obrębie terenu pracy  

przenośnika zobowiązani są do przestrzegania wywieszonych lub  

ustawionych znaków ostrzegawczych.



Dźwigi i wyciągi

Dźwigi i wyciągi są to urządzenia, którymi transportuje się ładunek

pomiędzy kilkoma określonymi poziomami.

W zależności od rodzaju konstrukcji dźwigi dzieli się na:

dźwigi pionowe wyciągi pochyłe

Przykłady dźwigów towarowych



Dźwigi i wyciągi

Przy użytkowaniu dźwigów konieczne jest przestrzeganie przez

pracowników podstawowych zasad bezpieczeństwa polegających na:

• sprawdzeniu obecności kabiny po otwarciu drzwi szybu dźwigu,

• nie przeciążaniu dźwigu nadmierną ilością towaru lub liczbą osób,

• zachowaniu ostrożności przy zamykaniu się drzwi dźwigu w celu

uniknięcia przygniecenia ich skrzydłami,

• w przypadku przemieszczania dźwigiem pracowników wspólnie

z towarami należy zabezpieczyć ładunki przed niezamierzonym

przemieszczaniem się.

Pracownicy nie obsługujący wyciągów nie powinni znaleźć się
w strefie pracy urządzenia



Żurawie

Żurawie są to dźwignice złożone, przeznaczone do przemieszczania

ładunków za pośrednictwem cięgna napędzanego wciągnikiem lub

wciągarką, zakończonego urządzeniem chwytającym.

Najprostszymi żurawiami stałymi w transporcie

wewnętrznym są żurawie ze stałym wysięgnikiem

przyścienne i słupowe wolno stojące.

Przejezdny żuraw warsztatowy
Przykładowe tabliczki oznaczające strefy pracy żurawi



Żurawie

Operatorzy żurawi powinni posiadać ukończony kurs obsługi urządzenia,

poświadczony zaświadczeniem odpowiedniej kategorii.

Strefy pracy żurawia i jego maksymalny zasięg oznakowuje

się tablicami ostrzegawczymi. W strefach tych nie mogą
przebywać osoby postronne.

W strefie pracy żurawia zabrania się:

• przebywania pracowników pod zawieszonym ładunkiem,

• przytrzymywania ładunku ręcznie lub kierowania zawieszonym 

ładunkiem,

• poprawiania lin lub uchwytów w czasie podnoszenia

lub opuszczania ładunków.



Zawiesia i pasy

Podczas prac przeładunkowych za

pomocą urządzeń transportowych

stosowany jest osprzęt roboczy

zwany zawiesiami.

Do podejmowania przedmiotów

mogą być stosowane pasy.

Służą one również do zabezpieczenia

przenoszonych przedmiotów przed

uszkodzeniem, rozsypaniem itp.



Magazynowanie Przy składowaniu materiałów należy:

• określić dla każdego rodzaju składowanego

materiału miejsce, sposób i dopuszczalną

wysokość składowania,

• zapewnić, aby masa składowanego ładunku

nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia

urządzeń przeznaczonych do składowania

(regałów, podestów itp.),

• zapewnić, aby masa składowanego ładunku,

łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do

jego składowania i transportu, nie przekraczała   

dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, 

na których odbywa się składowanie,

• wywiesić czytelne informacje o maksymalnym

obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń

przeznaczonych do składowania – §68 ust.2(9).



Magazynowanie

Regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję 

oraz zabezpieczenia przed przewróceniem się. Szerokość odstępów 

między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków 

transportowych oraz umożliwiać bezpieczne operowanie tymi 

środkami i ładunkami - §69 ust.1(9).



Magazynowanie

Sposób układania i zdejmowania materiałów z regałów nie może stwarzać
zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników. Należy tu zastosować następujące

zasady:

• przedmioty łatwo tłukące się, niebezpieczne substancje i preparaty

chemiczne oraz materiały o największej masie, powinny być składowane na

najniższych półkach regałow-§70 ust.1(9),

• przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym

sposobie składowania, powinny być ustawiane lub układane stabilnie,

z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, tak aby zapobiec

ich wywróceniu się lub spadnięciu (beczki, rury itp.) -§71(9).



Składowanie materiałów w stosach

Przy składowaniu materiałów w stosach należy:

• zapewnić stateczność stosów poprzez

składowanie na wysokość uzależnioną od

rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, 

kształtu) oraz wytrzymałości opakowań,

• wiązanie między warstwami,

• układanie stosów tak, aby środek ciężkości   

przedmiotów składowanych pozostawał   

wewnątrz obrysu stosów, 

• zachowanie odległości między stosami

umożliwiającej bezpieczne układanie

i przemieszczanie materiałów - §72 ust.1(9).



Składowanie materiałów w stosach

Właściwe stertowanie jednostek
o różnym ciężarze

Materiały na paletach z zachowaniem 

zasady wiązania

Materiały na paletach z zachowaniem

zasady „trapezu”

Zachowanie odległości skraju stosu

ładunku od ściany magazynu



Składowanie materiałów sypkich

Wejście pracowników na zwały materiałów sypkich grożących zasypaniem

dozwolone jest jedynie w przypadkach wyjątkowej konieczności,

z zastosowaniem pomostów lub innych urządzeń zapewniających

bezpieczeństwo, a także przy zapewnieniu asekuracji przez drugiego

pracownika oraz odpowiedniego nadzoru - §74 ust.2(9).

Przy składowaniu materiałów sypkich luzem należy zapewnić:

• powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu

naturalnego, umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół

hałdy, bądź zwału,

• wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego

materiału sypkiego,

• w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy

oraz technicznych możliwości, szczelne obudowanie miejsca

przeładunku i urządzeń przeładunkowych oraz połączenie ich

z urządzeniami odciągającymi pył w miejscu jego powstawania,

• bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu

i przenoszeniu materiałów - §74 ust.1(9).



IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA
ZAGROŻEŃ ORAZ METODY LIKWIDACJI

CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH



Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe jest to kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa
wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie

i konsekwencji, związanych z tym zdarzeniem.

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz jej dokumentowanie jest

obowiązkowe dla wszystkich pracodawców, niezależnie od branży lub liczby

zatrudnionych w firmie pracowników- Art.226(2).

W każdym zakładzie pracy za poprawność przeprowadzonej oceny ryzyka

zawodowego oraz jej odpowiednie udokumentowanie odpowiedzialny jest
pracodawca- Art.226(2).



Zagrożenia czynnikami chemicznymi oraz pyłami

Wielu procesom technologicznym

towarzyszy emisja szkodliwych substancji w postaci:

aerozoli

gazów cieczy

ciał stałych

par

W zależności od rodzaju działającego czynnika chemicznego, czasu i 

intensywności jego działania, skutki narażenia można podzielić na miejscowe i 

układowe.

Nasilenie skutków może mieć charakter ostry lub przewlekły, a następstwa

ekspozycji na substancje toksyczne nie muszą być natychmiastowe.

Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym,

które wiąże się ze stosowaniem w przedsiębiorstwie substancji i preparatów

chemicznych-Art.226(2).



Ograniczanie wpływu czynników chemicznych

Pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników
o zagrożeniach stwarzanych przez substancje chemiczne oraz zasadach

postępowania z tymi substancjami, a pracownicy stosujący substancję
lub preparat niebezpieczny mają obowiązek zapoznania się z kartami

charakterystyki substancji niebezpiecznych- Art.2071 §1(2).

Pracodawca powinien zapewnić, aby stężenie substancji szkodliwej

utrzymywało się poniżej najwyższego dopuszczalnego stężenia.



Metody eliminacji i ograniczania zagrożeń chemicznych

Jeśli ze względów technologicznych lub sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstwo nie ma możliwości wyeliminowania zagrożeń u źródła, 

czyli zastąpienia niebezpiecznej substancji bezpieczną (nieszkodliwą dla 

ludzi), należy rozważyć:

• zainstalowanie systemu kontroli i odprowadzania zanieczyszczonego powietrza,

• dostosowanie stanowiska pracy do człowieka,

• zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.

Kolejną z metod ograniczania zagrożeń jest zastosowanie znaków bezpieczeństwa.

Znaki te nie powodują oczywiście wyeliminowania zagrożeń, ich rolą jest jedynie

ostrzeganie o niebezpieczeństwie oraz informowanie o sposobach postępowania

w miejscach niebezpiecznych.

Ostatnią z metod ochrony przed zagrożeniami chemicznymi jest

zastosowanie środków ochrony indywidualnej:
• sprzętu ochrony układu oddechowego,

• odzieży ochronnej,

• rękawic oraz obuwia ochronnego.



Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Niezależnie od zastosowanych metod ograniczania zagrożeń, należy zapewnić
pracownikom dostęp do odpowiednich informacji o stosowanych w 

przedsiębiorstwie substancjach chemicznych - Art.221 §2(2).

W zakładzie pracy powinny być dostępne karty charakterystyk substancji

niebezpiecznych (dostarczone przez producenta substancji), a pracownicy

powinni zostać poinformowani o zasadach bezpiecznego posługiwania się

tymi substancjami oraz o procedurze postępowania w sytuacjach

awaryjnych.

Zgodnie z przepisami karta charakterystyki substancji

niebezpiecznej powinna zawierać 16 punktów dotyczących m.in.:

• identyfikacji substancji i jej składu,

• identyfikacji zagrożeń i zasady udzielania pierwszej pomocy,

• postępowania w przypadku pożaru substancji,

• postępowania z substancją i jej magazynowania,

• kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej.



Zasady bezpiecznej pracy z narażeniem na czynniki chemiczne

Pracownicy powinni być zaznajomieni z instrukcjami bezpieczeństwa

i higieny pracy przy pracach związanych z substancjami chemicznymi.

Substancje i preparaty chemiczne należy przechowywać w odpowiednio

oznakowanych pojemnikach do tego celu przeznaczonych, łatwych do

identyfikacji.

Pracownicy powinni zostać przeszkoleni jak postępować z określonym

rodzajem czynnika chemicznego oraz o konieczności stosowania środków

ochrony indywidualnej w trakcie wykonywania pracy.

Na stanowiskach pracy, na których mogą występować atmosfery

wybuchowe należy dokonywać co najmniej raz w roku oceny ryzyka

i dokumentować zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem.

Należy poinformować pracowników o zakazie spożywania posiłków, picia

napojów, palenia tytoniu na stanowisku pracy.



Oznaczenia substancji niebezpiecznej



Zagrożenia czynnikami biologicznymi

Zagrożeniami biologicznymi, na jakie może być narażony człowiek w środowisku 

pracy, są wszystkie drobnoustroje, które mogą działać toksycznie
lub być przyczyną zakażenia i alergii.

Czynniki biologiczne w zależności od ich zdolności wywoływania zakażenia

kwalifikuje się do 4 grup ryzyka:

• grupa 1 – czynniki, które prawdopodobnie mogą być przyczyną chorób u ludzi;

• grupa 2 – czynniki, które mogą być szkodliwe i mogą wywoływać u ludzi chorobę;

jest to mało prawdopodobne, ponieważ występują powszechnie w środowisku,

a ich skuteczna profilaktyka lub leczenie są możliwe;

• grupa 3 – czynniki, które mogą wywołać ciężki przebieg choroby u ludzi, a ich obecność

jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia pracowników; mogą występować    

powszechnie w środowisku, ale zwykle możliwa jest skuteczna profilaktyka i leczenie;

• grupa 4 – czynniki, które wywołują ciężki przebieg choroby u ludzi i są poważnym

zagrożeniem dla zdrowia pracowników; ich obecność w środowisku pracy wiąże się z       

dużym ryzykiem, a skuteczna profilaktyka i leczenie zwykle nie są możliwe.

Czynniki biologiczne mogą wniknąć do organizmu ludzkiego przez układ 
oddechowy, spojówki oraz przez skórę.



Metody zapobiegania zagrożeniom mechanicznym

Jeśli nie ma możliwości wyeliminowania zagrożeń mechanicznych lub

zmniejszenia związanego z nimi ryzyka do poziomu dopuszczalnego, należy
zastosować środki ochrony indywidualnej. Skuteczną metodę stanowi

także informowanie pracowników o zagrożeniach, np. w postaci

zastosowania barw, znaków i sygnałów bezpieczeństwa.

Środki służące zapobieganiu zagrożeniom
mechanicznym można podzielić na:

osłony
(urządzenia stanowiące

przegrodę między człowiekiem,

a niebezpiecznym elementem

maszyny, m.in.: pokrywy, drzwi,

ogrodzenia)

urządzenia zabezpieczające
(wszelkie urządzenia

nie stanowiące materialnej

przegrody, zapobiegające

włączeniu maszyny lub

zadziałaniu innego czynnika

mechanicznego, gdy człowiek

znajduje się w strefie zagrożenia)



Zasady bezpiecznej pracy z narażeniem na czynniki mechaniczne

Aby praca z narażeniem na czynniki mechaniczne była bezpieczna

należy:

stosować osłony na ruchome części maszyn i urządzeń,

używać sprawnego techniczne sprzętu (konserwacje, przeglądy),

przestrzegać zasad bezpiecznej pracy i transportu butli z gazami

medycznymi,

nie tarasować dróg komunikacyjnych, składować materiały

w miejscach do tego celu przeznaczonych,

zabezpieczyć miejsca niebezpieczne (ostrzeżenia, bariery).



Zagrożenia przy obsłudze sprzętu elektrycznego

Zagrożenia związane z niepożądanym przepływem prądu elektrycznego:

� makroporażenia i mikroporażenia powodujące

nawet śmierć,

� urazy ciała,

� pożar spowodowany przegrzaniem przewodów

elektrycznych.

Zasady bezpiecznej pracy: 

�przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan obudowy, przewodów, wtyczek,

� należy przestrzegać zasad ochrony przeciwporażeniowej,

� utrzymywać sprzęt w dobrym stanie technicznym,

� prace konserwacyjno-remontowe zlecać osobom

posiadającym odpowiednie uprawnienia,

� po zakończeniu pracy wyłączyć odbiorniki

elektryczne i zabezpieczyć je przed ponownym

uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.



Zagrożenia promieniowaniem optycznym

Promieniowanie optyczne dzieli się na:

promieniowanie widzialne

(światło)

promieniowanie

nadfioletowe

promieniowanie

podczerwone

Człowiek w środowisku pracy może być narażony na działanie

naturalnego promieniowania słonecznego lub promieniowania

ze źródeł sztucznych.



Promieniowanie widzialne

Intensywne promieniowanie widzialne (zwłaszcza światło niebieskie) może
powodować termiczne lub fotochemiczne uszkodzenia i schorzenia siatkówki oka.

Silne światło niebieskie występuje podczas procesów technologicznych,

takich jak np. spawanie. Jest emitowane także przez promienniki elektryczne,

np. lampy do naświetlania materiałów światłoczułych.

Jest ono składową promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi.

Najbardziej groźne dla siatkówki oka jest promieniowanie

o długo ciach fali z zakresu 420–455 nm.

Przyjmuje się, że dla czasów ekspozycji mniejszych niż 10 s powstają głównie

uszkodzenia termiczne, natomiast dla czasu ekspozycji większego od 10 s
przeważają uszkodzenia o charakterze fotochemicznym. Ekspozycja skóry na

widzialne promieniowanie o dużej mocy może powodować jej oparzenia.



Promieniowanie nadfioletowe

Wyróżniane są następujące zakresy promieniowania nadfioletowego:

• UV A (nadfiolet bliski, zakres od 315 do 400 nm),

• UV B (nadfiolet średni, zakres od 280 do 315 nm),

• UV C (nadfiolet daleki, zakres od 100 do 280 nm).

Nadmierne promieniowanie nadfioletowe jest niebezpieczne
dla oczu oraz skóry człowieka.

W celu ograniczenia zagrożenia w środowisku pracy obowiązują następujące

wartości najwyższego dopuszczalnego napromienienia (NDN):

• najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienienia erytemalnego

dla 8-godzinnego dnia pracy wynosi 30 J/m2 bez względu na powtarzalność
ekspozycji,

• najwyższa dopuszczalna wartość skuteczna napromienienia koniunktywalnego

w ciągu 8-godzinnego dnia pracy wynosi 30 J/m2 w przypadku ekspozycji

nie powtarzającej się w następnym dniu oraz 18 J/m2 w przypadku ekspozycji

powtarzających się w kolejnych dniach.



Promieniowanie podczerwone

Promieniowaniem podczerwonym (IR) określa się promieniowanie optyczne

o długości fali wynoszącej od 780 nm do 1 mm.

Promieniowanie to wywołuje w tkance biologicznej przede wszystkim reakcje termiczne.

Podczerwień jest najsilniej pochłaniana przez rogówkę, dlatego ekspozycja oka na

promieniowanie o dużym natężeniu może prowadzić do poparzenia rogówki.
Długotrwała ekspozycja na promieniowanie podczerwone może również
wywoływać:
• stany zapalne tęczówek i spojówek,

• wysuszanie powiek i rogówek,

• zapalenie brzegów powiek.

W wyniku silnego przegrzania może również dojść do zmętnienia soczewki

i powstania zaćmy (najczęstsza choroba zawodowa pracowników przemysłu

hutniczego i spawaczy).

W celu ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem promieniowania obowiązują
najwyższe dopuszczalne dawki napromieniowania (NDN), odniesione do

średniego oraz chwilowego czasu napromienienia oczu i skory.



Promieniowanie laserowe

Lasery (urządzenia laserowe) są źródłami promieniowania optycznego

wytwarzanego w procesie kontrolowanej emisji wymuszonej.

Ze względu na bezpieczeństwo pracy lasery dzielą się na 4 klasy:

• lasery klasy 1 uznawane są za całkowicie bezpieczne,

• lasery klasy 2 (pracujące w paśmie widzialnym 400 nm–700 nm) uznaje się za

lasery niecałkowicie bezpieczne; zamknięcie oka w wyniku odruchu mrugania

zapewnia wystarczającą ochronę,

• lasery klasy 3A są niebezpieczne w przypadku patrzenia w wiązkę przez przyrządy

optyczne,

• lasery klasy 3B mogą być niebezpieczne w przypadku patrzenia w wiązkę   

laserową bezpośrednio lub po odbiciu zwierciadlanym,

• lasery klasy 4 są bardzo niebezpieczne zarówno dla oczu, jak i dla skóry.

Poszczególne klasy laserów (z wyjątkiem klasy 1) wymagają
stosowania specjalnych urządzeń ochronnych oraz okularów lub 

gogli chroniących przed promieniowaniem laserowym



Zagrożenia czynnikami termicznymi

Człowiek, jako organizm stałocieplny, utrzymuje stałą temperaturę
wewnętrzną ciała w wąskim zakresie, bliskim 37°C. Jeżeli zostanie zakłócona

równowaga między zyskami i stratami ciepła, ciało magazynuje ciepło lub ma

jego niedobór, czego efektem jest zmiana temperatury ciała.

Komfort cieplny – stan, w którym człowiek nie czuje ani chłodu, ani ciepła.

Praca w mikroklimacie gorącym może spowodować:
• udar cieplny,

• wyczerpanie cieplne,

• kurcze cieplne mięśni,

• omdlenie cieplne,

• zmiany na skórze.

Środowisko zimne powoduje chłodzenie całego ciała, czyli hipotermię.

Do ochrony przed nim należy stosować odzież oraz rękawice ciepłoochronne.

Zastosowanie wymaganej ciepłoochronności odzieży ma zapobiec

hipotermii i obniżeniu wewnętrznej temperatury ciała

pracownika nie więcej niż o 1,0°C, czyli do 36,0°C.



Zagrożenia hałasem

Hałas – wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe

dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka.

Ze względu na zakres częstotliwości rozróżnia się:

• hałas infradźwiękowy,

• hałas słyszalny (o częstotliwościach od 20 do 20000 Hz).

Pracodawca ma obowiązek zapewnić ochronę pracowników

przed hałasem o nadmiernym natężeniu-§78 ust.1(8).

Wartości dopuszczalne hałasu w środowisku pracy ze względu na ochronę słuchu 

wynoszą:

• poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru

czasu pracy nie powinien przekraczać 85 dB- 1.3(19 zał.2),

• maksymalny poziom dźwięku A nie powinien przekraczać 115 dB-1.4(19 zał.3),

• szczytowy poziom dźwięku C nie powinien przekraczać 135 dB- 1.5(19 zał.2).



Metody ochrony przed hałasem

Do skutecznych metod umożliwiających ograniczenie hałasu należą:

• stosowanie procesów technologicznych nie powodujących emisji nadmiernego hałasu,

• zastosowanie maszyn i urządzeń wyposażonych w odpowiednie urządzenia tłumiące-

§5 ust.3 pkt 1(20).

W przypadku gdy nie ma możliwości redukcji hałasu na stanowiskach pracy przez

zastosowanie zmian wymienionych wyżej, wskazane jest zapewnienie odpowiednich

działań technicznych umożliwiających redukcję hałasu przez zastosowanie np.:

• tłumików akustycznych,

• obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych,

• ekranów,

• odpowiednich materiałów dźwiękochłonnych- §5 ust.3 pkt 3(20).

Jeśli nie ma możliwości redukcji hałasu w podany wyżej sposób, należy 

zastosować środki organizacyjne lub wyposażyć pracowników w środki ochrony 

słuchu - §6 ust.1(20).



Środki bezpieczeństwa przy procesach przemysłowych

Zalecane środki bezpieczeństwa przy procesach przemysłowych, w 

których występuje narażenie na działanie czynników biologicznych.



Zagrożenia czynnikami mechanicznymi

Czynniki mechaniczne można podzielić na następujące grupy:

• przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty,

• ruchome elementy mogące powodować m.in. pochwycenie, wciągnięcie

oraz zgniecenie,

• elementy ostre, wystające, chropowate,

• elementy spadające,

• płyny pod ciśnieniem,

• śliskie, nierówne powierzchnie,

• ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy),

• położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża (praca na wysokości   

oraz w zagłębieniach).

W zależności od występującego czynnika mechanicznego

stosowane są różne metody ograniczania zagrożeń:

• eliminowanie czynników niebezpiecznych,

• zmniejszanie ich intensywności,

• zmniejszanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia

(np. przez ograniczanie ekspozycji pracowników na te czynniki).



Stres w pracy

Przyczyny stresu
(stresory)

• stresory będące częścią wykonywanej pracy,

• pracą zmianową,

• przemoc w pracy,

• czynniki fizyczne (zbyt wysoka temperatura, nadmierny hałas),

• czynniki fizjologiczne (praca zmianowa, nieodpowiedni czas na odpoczynek),

• stresory wynikające z nadmiernych wymagań,

• stresory związane z czynnikami podmiotowymi

(stan zdrowia, relacje z innymi ludźmi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach).



Stres w pracy

Symptomy stresu związanego z pracą:

• niskie morale wśród pracowników,

• wysoka absencja (nieobecność) i fluktuacja (niestałość),

• złe stosunki między pracownikami,

• zła jakość wykonywanej pracy,

• niska produktywność,

• wysokie (lub rosnące) wskaźniki wypadkowe i chorobowe,

• wysoka (lub rosnąca) liczba skarg składanych przez klientów,

utrata klientów na rzecz konkurencji,

• rosnąca liczba skarg składanych przez pracowników do różnych

instytucji (np. związków zawodowych),

• rosnąca liczba pracowników twierdzących, że są pod wpływem stresu.



Stres w pracy

Skuteczne środki zapobiegania
stresowi związanemu z pracą:

• ograniczenie do minimum zagrożeń fizycznych,

• umożliwienie pracownikom udziału w podejmowaniu decyzji, które ich

dotyczą,

• wyznaczanie pracownikom wystarczającego czasu na wykonanie zadań,

• dostosowanie obciążenia pracą do zdolności i predyspozycji każdego

pracownika,

• planowanie zadań w taki sposób, aby były one inspirujące,

• stwarzanie sposobności do interakcji społecznej,

• unikanie dwuznaczności w sprawach związanych z bezpieczeństwem  

zatrudnienia i rozwojem kariery,

• poważne traktowanie skarg pracowników,

• nagradzanie pracowników za dobre wyniki,

• wyraźne określanie zakresów obowiązków.



ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE



Proces palenia



Materiały pożarowo niebezpieczne

Materiały pożarowo niebezpieczne:

• gazy palne,

• ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K

(55°C),

• materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

• materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

• materiały wybuchowe i pirotechniczne,

• materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub

polimeryzacji,

• materiały mające skłonności do samozapalenia.



Materiały stałe

Najbardziej podatne na zapalenie oraz rozprzestrzenianie pożaru są:

• materiały strzępiaste i włókniste (np. wełna, konopie, len, siano, słoma),

• materiały w stanie rozdrobnionym (np. odpady papierowe, wióry drzewne).

Te same materiały, ale w postaci zwartych brył, spalają się zdecydowanie wolniej.

Głównie w branży meblarskiej, drzewnej i spożywczej występują
materiały silnie rozdrobnione (tzw. pyły), stanowiące potencjalne

zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.

Temperatury zapalenia najczęściej występujących materiałów stałych:

drewna, węgla, papieru, tkanin tekstylnych i tworzyw sztucznych,

wahają się w granicach od 300 do 500°C.



Ciecze i gazy palne

Temperatura zapłonu cieczy palnej jest głównym parametrem

charakteryzującym zagrożenie pożarowe stwarzane przez tę ciecz.

Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura, w której ciecz 

palna wydziela taką ilość par, które nad jej powierzchnią wytworzą
z powietrzem mieszaninę zdolną zapalić się od płomienia lub innego

bodźca termicznego.

Stężenie wybuchowe gazu palnego w mieszaninie z powietrzem jest

to przedział pomiędzy dolną a górną granicą wybuchowości tego gazu.

Gazy palne (np. wodór, acetylen, gaz ziemny, propan-butan, metan,

etan) charakteryzują się różnymi granicami wybuchowości.



Wybuchowość

Stężeniowe granice wybuchowości:



Wybuchowość

Stężeniowe granice wybuchowości:
Zapalenie polega na równomiernym ogrzaniu materiału palnego do

takiej temperatury, w której zapali się on samorzutnie w całej masie

bez udziału tzw. punktowego bodźca energetycznego.

Zapłon to zapalenie cieczy palnej punktowym bodźcem

energetycznym (dzieje się to w ograniczonej przestrzeni, a czoło

płomienia przemieszcza się następnie już samoczynnie na całą

pozostałość mieszaniny) – dotyczy tylko cieczy palnych.

Samozapalenie - proces zachodzącym w wyniku procesów

biologicznych lub fizycznych i chemicznych (egzotermicznych)

materiałów, przy czym samonagrzewanie się materiałów a

następnie ich zapalenie, następuje bez zewnętrznego bodźca

termicznego (np. samozapalenie zestogowanych płodów rolnych,

samozapalenie w wyniku egzotermicznej reakcji chemicznej itp.).



Temperatury

Temperatura samozapłonu jest najniższą temperaturą, w której pary

substancji ulegną zapłonowi w kontakcie z powietrzem o

"standardowym„ składzie. Do zapłonu w tej temperaturze nie jest

potrzebna zewnętrzna inicjacja np. w postaci płomienia czy iskry.

Operowanie substancjami znajdującymi się w temperaturze

przekraczającej temperaturę samozapłonu musi się obywać w

atmosferze gazu obojętnego (np. azotu, dwutlenku węgla czy argonu).

Temperatura zapalenia jest to najniższa temperatura materiału, który

ogrzewany strumieniem ciepła dostarczonym z zewnątrz, w wyniku

rozkładu termicznego, wydziela palną fazę lotną o stężeniu

umożliwiającym jego zapalenie się, tzn. samorzutne pojawienie się
płomienia.

Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura cieczy ogrzewanej

w ściśle określony sposób, której pary tworzą z powietrzem mieszaninę
zapalającą się przy zbliżeniu płomienia. Temperatura zapłonu

charakteryzuje tylko ciecze palne.



Temperatury

Temperatura samozapłonu

Klasyfikacja mieszanin wybuchowych gazów i par z powietrzem

Gazy i pary cieczy o temperaturze samozapłonu poniżej 85oC traktowane są 

jako samozapalające się w temperaturze pokojowej.



Źródła zapłonu

Źródła zapłonu:
• otwarty płomień (np. zapałki, zapalniczki, świece),

• żar papierosowy,

• paleniska,

• żarówki,

• płomień palników gazowych,

• rozżarzone cząstki metalu podczas spawania, cięcia i lutowania,

• łuk elektryczny i wyładowania atmosferyczne,

• nagrzane powierzchnie zewnętrzne urządzeń grzewczych (np. kuchenek,

piecyków, grzałek, patelni, frytkownic),

• uszkodzona lub wadliwie eksploatowana instalacja elektryczna  

(wystąpienie przeciążenia, zwarcia, nagrzania styków osprzętu   

elektrycznego),

• ciepło powstające podczas tarcia (np. bębnów hamulcowych, łożysk),

• iskry mechaniczne,

• iskry udarowe,

• wyładowania elektryczności statycznej,

• spalanie wybuchowe środków pirotechnicznych.



Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych



Zasady zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia

Procedury działania w sytuacji pożaru przyjęte w danym zakładzie

pracy powinny odpowiadać na pytania:

• Jaki jest tryb podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych,

zagrożenia?

• Jaki jest obieg informacji?

• Jakie ustalono sygnały alarmowania i ostrzegania?

• Jakie są zadania kadry kierowniczej, personelu

inżynieryjno-technicznego, służby ochrony, pracowników?



ŚRODKI GAŚNICZE

• WODA – najpowszechniej stosowany środek gaśniczy (nie gasimy wodą: nafty, 
benzyny, oleju napędowego, instalacji elektrycznych, karbidu, sodu, potasu).

• PIANA - składa się ona z drobniutkich pęcherzyków gazu (np. powietrza,
dwutlenku węgla) otoczonych błonką płynu (nie gasimy pianą tych materiałów, 
których nie wolno gasić wodą).

• DWUTLENEK WĘGLA - nadaje się do gaszenia wszystkich pożarów i nie powoduje 
żadnych zniszczeń i strat (nie gasimy ciał palących się w postaci żaru np. Mg).

• HALON – ciecz niepalna, nadająca się do gaszenia wszystkich pożarów.
W zamkniętych pomieszczeniach użycie halonu jest zabronione, ze względu na 
powstawanie toksycznej piany (został wycofany ze sprzedaży).

• PROSZEK –związek chemiczny przerywający reakcję spalania. Uniwersalny środek 
gaśniczy.





Typy gaśnic

Typy gaśnic

gaśnice

śniegowe

gaśnice

proszkowe



Przeznaczona jest do

gaszenia pożarów

grupy B i C

Gaśnica śniegowa GS-5X



Gaśnica proszkowa GP-1Z-BC (samochodowa)

Uruchamianie:

Przeznaczona jest do

gaszenia pożarów

grupy B i C

Zalecana do ochrony

samochodów, łodzi

motorowych, przyczep

kempingowych itp..

1. Wyjąć zawleczkę.

2. Nacisnąć 
dźwignię zaworu, 

zwolnić ją, odczekać 
3 sek.

3. Nacisnąć 
dźwignię ponownie, 

strumień proszku 

skierować na

źródło pożaru.



Jest to gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest wodny roztwór koncentratu

powierzchniowo – czynnego.

1. Zbijak.
Przez wciśnięcie zbijaka do środka następuje

otwarcie butli z CO2. Dwutlenek węgla przedostaje

się do wnętrza gaśnicy powodując tłoczenie

roztworu pianotwórczego na zewnątrz.

2. Zawleczka zabezpieczająca.
Wyjąć w celu odbezpieczenia.

3. Butla ze środkiem wyrzucającym (CO2).
4. Rurka bezpiecznika.
5. Rura pionowa.
6. Prądownica pistoletowa.

Przy pomocy dźwigni zaworu prądownicy można

dozować wypływ piany.

W użytkowaniu są gaśnice: GWP-6Z, GWP-9Z, GWP-9Z/L.



Gaśnica proszkowa GP-6x-ABC

Przeznaczona jest do 

gaszenia

pożarów grupy A, B i C.

Obsługa gaśnicy:
1.Wyciągnąć
zabezpieczenie.

2. Wyjąć wąż
z uchwytu, skierować
na źródło ognia.

3. Nacisnąć dźwignię



1. Zbliżyć się do pożaru zgodnie z kierunkiem wiatru (wiatr

w plecy).

2. Uruchomić gaśnicę (zgodnie z instrukcją) i skierować    
strumień środka gaśniczego na źródło ognia:

a) w przypadku płonących poziomych powierzchni kierować
strumień gaśniczy na powierzchnię płonącą zaczynając od

najbliższego brzegu, strumień kierować prawie równolegle

do powierzchni płonącej,

b) płonące spadające z góry na dół krople lub cieknącą  

ciecz palną gasić kierując strumień gaśniczy od góry do   

dołu,

c) powierzchnie pionowe gasić od dołu do góry.

3. W przypadku konieczności gaszenia pożaru większą    

liczbą gaśnic, należy zastosować je jednocześnie.

4. Po ugaszeniu dopilnować aby nie doszło do wtórnego   

zapłonu.

5. Gaśnice po ich użyciu skierować do warsztatu.



Rozmieszenie sprzętu gaśniczego

Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego

� Sprzęt powinien być umieszczony w miejscach: łatwo  

dostępnych,  widocznych, przy wejściach i klatkach   

schodowych, przy przejściach  i korytarzach, przy wyjściach na   

zewnątrz pomieszczeń.

� W obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy   

rozmieszczać w tych samych miejscach na każdej   

kondygnacji, jeżeli istniejące warunki na to pozwalają.

� Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co  

najmniej 1 m.

� Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30m.

� Sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na   

uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.



Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

POŻAR

Każdy, kto zauważy pożar zobowiązany jest zachować bezwzględny spokój, nie

dopuszczać do paniki i niezwłocznie zawiadomić:
- osoby znajdujące się w strefie zagrożenia alarmując wszystkich poprzez

krzyk donośnym głosem „PALI SIĘ”

- Państwową Straż Pożarną dzwoniąc pod numer tel. 998 lub 112.

Alarmując straż pożarną należy wyraźnie podać:
- adres, nazwę obiektu oraz określić, gdzie znajduje się źródło pożaru,

- co się pali,

- czy istnieje zagrożenie dla ludzi,

- numer telefonu, z którego powiadomiono o pożarze oraz swoje dane osobowe.

UWAGA! Nie odkładać słuchawki telefonu do czasu uzyskania
potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia przez dyspozytora.



Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w budynku

o powstałym zagrożeniu, jego charakterze oraz konieczności ewakuacji.

Alarm o niebezpieczeństwie i konieczności rozpoczęcia ewakuacji powinien

być ogłoszony za pomocą gońców lub innych dostępnych środków łączności

(np. telefon, radiowęzeł).

Po ogłoszeniu alarmu pracownicy kierują się do wyjść ewakuacyjnych budynku.
W pierwszej kolejności należy ewakuować pracowników z tych pomieszczeń,
w których powstał pożar lub tych które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania
się ognia oraz z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych
dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie. Należy
dążyć też do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby
o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się. Natomiast
zamykać strumień ruchu powinny osoby, które mogą poruszać się o własnych
siłach.
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Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji

nachylonej starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na to, że w

dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych panować będzie

mniejsze zadymienie. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości

zasłaniać tkaniną zmoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie.

Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy

poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu.



Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Obowiązki osób przebywających w obiekcie na wypadek

ogłoszenia alarmu pożarowego i ewakuacji

1. Przerwać natychmiast pracę.

2. Skierować się do wyjścia z budynku.

3. W czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój.

4. Należy iść szybko, ale nie wyprzedzać innych, aby nie powodować

zamieszania.

5. Nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym do

kierunku ewakuacji.

6. Wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru.

7. Usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie

znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenne

urządzenia, ważne dokumenty oraz nośniki informacji itp.

8. Pozamykać drzwi oddzielające pomieszczenia objęte pożarem od

pomieszczeń sąsiednich.



Dziękuję za uwagę

W razie jakichkolwiek pytań bądź
niejasności prosimy o kontakt

telefoniczny pod nr telefonu

504 131 300 lub drogą mailową:

krzychu.gromek@gmail.com

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej

www.bhpvictoria.pl
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