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Przebieg szkolenia ogólnego

1. Cel i uczestnicy szkolenia ogólnego.

2. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, studentów oraz 
poszczególnych komórek organizacyjnych USK i organizacji 
społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP.

5. Zasady poruszania się po terenie USK. 

6. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące 
w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.

7. Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń 
technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
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Przebieg szkolenia ogólnego c.d.

8. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego 
oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu 
do stanowiska pracy instruowanego.

9. Porządek i czystość w miejscu pracy oraz higiena osobista 
pracownika - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 
pracownika.

10.  Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania 
w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

11. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz 
postępowania w razie pożaru, awarii, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia.

12. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady 
udzielania pierwszej pomocy.
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1.Istota bezpieczeństwa 
i higieny pracy
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1. Cel i uczestnicy szkolenia c.d.

1) Uczestnicy szkolenia ogólnego: 
       

      Szkolenie ogólne przeznaczone jest dla studentów 
odbywających praktyki studenckie w USK we Wrocławiu.

2) Celem szkolenia ogólnego jest zapoznanie się studentów z:
a) podstawowymi pojęciami z zakresu BHP:

• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 
• przepisy BHP, 
• zasady BHP,

a) podstawowymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w Regulaminie  
Pracy i Instrukcjach, 

b) przepisami oraz zasadami Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy obowiązującymi w  USK,

c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie 
zaistnienia  wypadku. 
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L.p. Temat szkolenia Liczba
godzin*

1 2 3

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, studentów oraz poszczególnych komórek organizacyjnych 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 0,6

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. 0,5

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem 
wewnątrzzakładowym.

0,4

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do 
stanowiska pracy instruowanego.

8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego. 0,5

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru, awarii, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy. 1,2

Razem: 3,2**

Tematyka instruktażu ogólnego, w ramach szkolenia wstępnego 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  dla studentów rozpoczynających praktykę studencką 

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. J. Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu

*)  W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
**) W kolumnie nr 3 określono maksymalny czas trwania szkolenia.
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KP Art. 237 3, § 1. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności,  a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szczegółowe przepisy dotyczące szkoleń bhp zawiera 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy .
(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) 

Szkolenie w dziedzinie BHP
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Szkolenie  w  dziedzinie  BHP  prowadzone  jest  jako:

 Szkolenie wstępne,

 Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane „szkoleniem 

okresowym”

§ 8. Szkolenie wstępne obejmuje:

 Szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym”,

 Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane jest 

„instruktażem stanowiskowym”

Szkolenie w dziedzinie BHP

BHP
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Szkolenie w dziedzinie BHP

 podstawowymi przepisami w zakresie bhp zawartymi w Kodeksie 
       Pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy,

 przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
       pracy,

 zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Cel szkolenia - zapoznać uczestników szkolenia z:

SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNESZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE
„INSTRUKTAŻ OGÓLNY”„INSTRUKTAŻ OGÓLNY”
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Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań 
pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony życia
i zdrowia przed zagrożeniami występującymi w środowisku 

pracy

Bezpieczeństwo pracyBezpieczeństwo pracy
to działania i angażowane w nie 

środki, służące zapobieganiu 
urazom i wypadkom przy pracy

Higiena pracy Higiena pracy 
to działania i angażowane

w nie środki, zapobiegające 
chorobom zawodowym

BHPBHP
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Wypadek przy pracy – zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, mające związek z wykonywaną pracą, powodujące 
uraz lub śmierć.

Uraz (łac. trauma) to uszkodzenie tkanki, narządu lub 
większego obszaru ciała przez działanie czynnika 
mechanicznego, termicznego. 

Wypadek ciężki – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 
uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, 
zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój 
zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także 
choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 
psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy 
w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie 
ciała.

Podstawowe pojęcia z zakresu BHP
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Wypadek śmiertelny – wypadek, w wyniku którego nastąpiła 
śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia 
wypadku.

Wypadek zbiorowy – wypadek, któremu w wyniku tego 
samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje 
zespół powypadkowy.

Podstawowe pojęcia z zakresu BHP
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W Polsce prawna ochrona pracy opiera się przede wszystkim na 

dwóch źródłach: Konstytucji RP oraz art. 9 Kodeksu Pracy.

Konstytucja RP jako pierwsza gwarantuje prawo do 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Państwo jest zobowiązane do kontrolowania i nadzoru warunków 

jej organizacji i przebiegu. 

Kodeks pracy określa natomiast podstawowe obowiązki 

pracodawcy w tym zakresie.

Podstawowe przepisy 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
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Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią podstawowy 
zbiór norm ochrony pracy. Ustawowo zostały one określone
w Konstytucji RP, a także w Dziale X Kodeksu Pracy oraz 
w innych aktach prawnych.

Mają one na celu przeciwdziałanie wszelkim powstającym 
w procesie pracy zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego. 
Stosowanie się do nich pracowników pozwoli na poprawę 
warunków pracy, a co za tym idzie - lepszą ochroną ich zdrowia 

i życia.

Podstawowe przepisy 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy



15

Podmiotem ochrony w systemie ochrony pracy jest człowiek

i jego zdrowie. Dlatego na pojęcie ochrony pracy składają się 

gwarancje prawne, służące zabezpieczeniu zdrowia i życia 

ludzkiego w procesie pracy.  

W szerokim rozumieniu obejmują one treść wszystkich norm 

prawa pracy ustanowionych w interesie pracujących i służących 

ochronie tych interesów. W tym zakresie mieści się także część 

norm prawa pracy, które służą bezpośrednio celom ochrony 

zdrowia pracowników przed zagrożeniami, jakie mogą powstać 

w procesie pracy.



16

W polskim prawie te cele regulują przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Ich zakres przedmiotowy jest bardzo szeroki i dotyczy między 
innymi:

• zagrożeń związanych z obiektami i pomieszczeniami 
pracy,

• używaniem maszyn i urządzeń oraz narzędzi,
• procesami pracy szczególnie niebezpiecznymi 

i szkodliwymi,
• organizacji pracy,
• zagrożeń tkwiących w samych pracownikach (w ich 

właściwościach psychofizycznych, stanie zdrowia, 
kwalifikacjach).



17

  Konstytucja RP,       Konstytucja RP,       
                

  Kodeks pracy,Kodeks pracy,

  Inne ustawy,Inne ustawy,

  Rozporządzenia,Rozporządzenia,

  Inne akty prawne,    Inne akty prawne,    
              

  Polskie Normy,Polskie Normy,

  Normy Branżowe.Normy Branżowe.

Przepisy obowiązujące Przepisy obowiązujące 
powszechnie:powszechnie:

Specyficzne źródła prawa:Specyficzne źródła prawa:

  Układy zbiorowe pacy,         Układy zbiorowe pacy,         
            

  Regulaminy pracy,Regulaminy pracy,

  Przepisy Przepisy 
wewnątrzzakładowe,wewnątrzzakładowe,

  Umowy międzynarodowe,Umowy międzynarodowe,

  Konwencje MOP,           Konwencje MOP,           

  Zasady BHP.Zasady BHP.

 ŹRÓDŁA  PRAWA  PRACYŹRÓDŁA  PRAWA  PRACY



18

1. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech przepisów 

dotyczących BHP  jest to, że mają one charakter prawa 

obowiązującego, a więc:

postanowienia przepisów prawnych nie mogą być 

zmienione, choćby obydwie strony (stosunku pracy) sobie 

tego życzyły.

2. Zasady BHP – to nie pisane literą prawa reguły, wynikające 

z doświadczenia życiowego, rozwoju techniki  i logicznego 

rozumowania, których przestrzeganie zapewnia faktyczne 

bezpieczeństwo pracy.
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Konstytucja RP jako pierwsza gwarantuje prawo do bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy. 

Państwo jest zobowiązane do kontrolowania i nadzoru warunków jej 

organizacji i przebiegu. 

Konstytucja  Rzeczpospolitej Polskiej, 
stanowi najwyższy rangą akt normatywny w Polsce.
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Konstytucja RP nadaje organom państwa kompetencje 

w zakresie ustanawiania prawa w dziedzinie  prawa pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

•Art. 24 ( praca znajduję się pod ochroną Rzeczpospolitej 

Polskiej. Państwo sprawuje nadzór na warunkami wykonywania 

pracy).

•Art. 66 ust.1 ( Każdy ma prawo do bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji  tego prawa 

oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa).
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• Art. 66 ust.2 (pracownik ma prawo do określonych 

w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych 

urlopów) ; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

• Art. 67 ust.1 Obywatel ma prawo do zabezpieczenia 

społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na 

chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku 

emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego 

określa ustawa)

• Art. 68 ust.1 ( Każdy ma prawo do ochrony zdrowia).
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KODEKS PRACY*

*Ustawa (Kodeks Pracy)  z dnia 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi zmianami.

Art. 1.
Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników 
i pracodawców. 

Art. 2.
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę,  powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy 
o pracę. 

Art. 3.
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała 
osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają 
one pracowników. 
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Art. 9.

§ 1. 

Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się 

przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw 

i aktów  wykonawczych, określające prawa i obowiązki 

pracowników  i pracodawców, a także postanowienia układów 

zbiorowych pracy  i innych opartych na ustawie porozumień 

zbiorowych, regulaminów  i statutów określających prawa 

i  obowiązki stron stosunku pracy. 
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Cele przepisów i zasad BHP

Cele BHP:

•  zmniejszenie ogólnej liczby wypadków przy pracy,

•  zapewnienie właściwego stosowania środków ochrony 

    indywidualnej,

•  przeprowadzanie okresowych inspekcji bezpieczeństwa na 

    stanowiskach pracy,

•  motywowanie pracowników do bezpiecznej pracy.
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2. Zakres obowiązków i uprawnień 
pracodawcy, studentów oraz 

poszczególnych komórek 
organizacyjnych USK i organizacji 

społecznych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Rozdział I *
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Art. 207.

§ 1. 
Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie pracy.

*Ustawa (Kodeks Pracy)  z dnia 26 czerwca 1974 roku z późniejszymi zmianami.
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Art. 207.
§ 2. 

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie 

pracowników  poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki 

i techniki. 

W szczególności pracodawca jest zobowiązany: 
1)organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne 
i higieniczne  warunki pracy; 
2)zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz 
zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia 
usunięcia uchybień  w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie 
tych poleceń; 
3)zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji 
i zarządzeń  wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami 
pracy; 
4)zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 
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Art. 207.

§ 3. 

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są zobowiązani 

znać,  w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich 

obowiązków,  przepisy o ochronie pracy,  w tym przepisy oraz 

zasady  bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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KIERUJĄCY PRACOWNIKAMI POWINIEN:

1) znać w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na nim 
obowiązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz 
zasady bhp;

2) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami 
i zasadami bhp;

3) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich 
stosowanie zgodnie z przepisami;

4) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, 
uwzględniając  zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami  zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
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5) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy 

i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

6) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów 

i zasad bhp;

7) zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę 

zdrowotną nad pracownikami. 
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Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z kodeksem pracy do obowiązków pracodawcy należy: 
•  zapoznawać pracowników podejmujących pracą 
   z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy  
   na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi  
   uprawnieniami, 

•  organizować pracę w sposób zapewniający pełne 
   wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez 
   pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,  
   wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

•  zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz 
   prowadzić systematyczne szkolenie pracowników 
   w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
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• organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie 
uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy 
w ustalonym z góry tempie, 

• przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, 
w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze 
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony 
albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

Obowiązki pracodawcy   c.d.
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Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie 
ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.)

Pracodawca jest obowiązany 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.
.

Obowiązki pracodawcy   c.d.
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Instrukcje powinny określać:

• Czynności do wykonywania przed rozpoczęciem pracy,

• Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,

• Czynności do wykonania po jej zakończeniu,

• Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników

Obowiązki pracodawcy   c.d.
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Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest 
podstawowym obowiązkiem pracownika.

1) znać przepisy  i zasady bhp, brać udział w szkoleniu 

i instruktażu z tego zakresu; 

2) poddawać się wymaganym egzaminom  sprawdzającym; 

3) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami 

i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym 

zakresie poleceń  i  wskazówek przełożonych;

W szczególności pracownik jest zobowiązany:

Prawa i obowiązki pracownika
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4) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu 
oraz  o porządek i ład w miejscu pracy; 

5) stosować środki ochrony zbiorowej oraz używać 
przydzielonych  środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego,  zgodnie z przeznaczeniem; 

6) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym 
zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań 
lekarskich;

7) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym 
w zakładzie pracy wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz ostrzec współpracowników i inne osoby 
znajdujące się w rejonie zagrożenia;

8) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu 
obowiązków  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Prawo do bezpiecznej pracy Art. 210 

Prawo do wynagrodzenia Art. 84

Prawo do urlopu Art. 152

Prawo do opieki lekarskiej Art. 229  

Ochrona pracy młodocianych 

Ochrona pracy kobiet 
Dz.U. z 1996r. Nr 114, poz. 545
zm. Dz.U. z 2002r. Nr 127, poz. 1092

Prawa pracownika
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Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania 
pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie  przełożonego, 
w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom 
bezpieczeństwa i higieny pracy  i stwarzają bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy 
wykonywana przez niego praca grozi takim 
niebezpieczeństwem innym osobom. 

Pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, 
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeżeli  
powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa 
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia  
pracownika. 

Prawa pracownika   c.d.
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Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu 
przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy 
wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej 
w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia 
bezpiecznego wykonania pracy i stwarza zagrożenie dla innych 
osób. 

Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej zostały podane w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej  (Dz.U. Nr 62, poz. 287).

 Podane powyżej prawa pracownika nie dotyczą pracownika, którego 
obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

Prawa pracownika   c.d.
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Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi 
pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów 
zawodowych i socjalnych.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez 
pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień 
pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. 

ZWIĄZKI ZAWODOWE

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

PRACOWNICY LUB ICH PRZEDSTAWICIELE

Społeczny nadzór nad 
przestrzeganiem BHP
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 PAŃSTWOWE ORGANA NADZORUPAŃSTWOWE ORGANA NADZORU
nad warunkami pracy nad warunkami pracy 

PAŃSTWOWA  
STRAŻ  POŻARNA

URZĄD  DOZORU  
TECHNICZNEGO

ZAKŁADZAKŁAD
PRACY:PRACY:

 Służba BHP,

 Społeczna Inspekcja 
Pracy,

 Komisja Bezpieczeństwa
    i Higieny Pracy.

PAŃSTWOWA  
INSPEKCJA  PRACY

PAŃSTWOWA
INSPEKCJA SANITARNA

PAŃSTWOWE ORGANA NADZORUPAŃSTWOWE ORGANA NADZORU
nad warunkami pracy nad warunkami pracy 

PAŃSTWOWA  
STRAŻ  POŻARNA

URZĄD  DOZORU  
TECHNICZNEGO

ZAKŁADZAKŁAD
PRACY:PRACY:

 Służba BHP,

 Społeczna Inspekcja Pracy,

 Komisja Bezpieczeństwa
    i Higieny Pracy.

PAŃSTWOWA  
INSPEKCJA  PRACY

PAŃSTWOWA
INSPEKCJA SANITARNA



SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników 

zobowiązany jest  utworzyć służbę bhp, pełniącą funkcje 

doradcze i kontrolne w zakresie bhp. 

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 

kategoria ryzyka.
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Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza 

wykonywanie zadań Służby BHP pracownikowi zatrudnionemu 

przy innej pracy, z wykształceniem o kierunku bhp. 

W przypadku braku kompetentnych pracowników pracodawca 

może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom 

z poza zakładu pracy.
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ZADANIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 wykonywanie przeglądów warunków pracy;

 przeprowadzanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 

 opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków 
zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym; 

 formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków 
pracy; współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego 
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Społeczny nadzór nad 
przestrzeganiem BHP

Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników 
powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Państwowy nadzór nad warunkami 
pracy

PAŃSTWOWY NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY

SEJM MINISTER 
ZDROWIA

inne
organy
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SEJM1. Nadzór i kontrola przepisów prawa pracy, a w szczególności:
a) przepisów i zasad bhp;
b) przepisów dot. stosunku pracy, wynagrodzenia za 

pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy;

c) czasu pracy i urlopów pracowniczych;
d) uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem;
e) zatrudnienia młodocianych i osób niepełnosprawnych.

2. Zapobieganie i eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy, 
a w szczególności  badanie i analizowanie okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
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1. Nadzór nad warunkami:

a)      higieny środowiska;
b)      higieny pracy w zakładach pracy;
c)      higieny radiacyjnej;
d)      higieny procesów nauczania i wychowania;
e)      higieny wypoczynku i rekreacji;
f)      zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów 

      użytku;
g)      higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać 

     personel medyczny, 
h)      sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane 

     świadczenia zdrowotne.
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Inne organy nadzoru nad warunkami 
pracy

GŁÓWNY URZĄD
 NADZORU BUDOWLANEGO
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3. Odpowiedzialność za 
naruszenie przepisów lub zasad 

BHP
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PRACODAWCA

administracyjną
karną
cywilną

administracyjną
karną
cywilną
dyscyplinarną

cywilną
dyscyplinarną

KIERUJĄCY

 PRACOWNIKAMI 

POZOSTALI 

PRACOWNICY

W myśl obowiązujących przepisów prawa, n/w osoby, za naruszenia, 
wykroczenia lub przestępstwa, ponoszą odpowiedzialność: 

Odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów lub zasad BHP
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Każdy pracodawca i pracownik ponosi odpowiedzialność za 
naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

a) Odpowiedzialność porządkowa pracownika (art. 108 KP.) 

Dotycząca wszystkich pracowników w zakładzie pracy; 
Pracodawca może ukarać wszystkich pracowników za naruszenie 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:  
karą upomnienia, 
karą nagany, 
karą pieniężną.

Odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów lub zasad BHP
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b) Kara za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
(art. 283 KP.) 

• Kara dotycząca osób odpowiedzialnych za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo 
kierujących pracownikami w przypadku nieprzestrzegania 
przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy karzą 
mandatem do wysokości 1000 zł lub wnioskują do Sądu 
Rejonowego o zastosowanie kary grzywny.
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c) Karna (art. 220 i 221 K.K.) 

• Dotycząca osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za 
bezpieczeństwo i higieną pracy, które nie dopełniają w tym 
zakresie swoich obowiązków, narażając przez to 
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;  

• Osoby te podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3, 
lub jeśli sprawca działa nieumyślnie — podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
roku.  

Odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów lub zasad BHP
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Osoby, które mimo obowiązku nie zawiadamiają w terminie 
właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie 
zawodowej, a także nie sporządzają wymaganej dokumentacji, 
podlegają grzywnie do 180 stawek dziennych lub karze 
ograniczenia wolności.

Odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów lub zasad BHP
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Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 

4. Zasady poruszania się na terenie 
zakładu pracy 
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Zasady poruszania się na terenie 
zakładu pracy.

1) Podział dróg komunikacyjnych na terenie USK

a) Na terenie Przyległym do USK występują:

 drogi dojazdowe,

 drogi pożarowe,

 place manewrowe,

 chodniki,

 podjazdy i rampy rozładunkowo-załadowcze,

 parkingi.
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PODZIAŁ DRÓG NA TERENIE USKPODZIAŁ DRÓG NA TERENIE USK

ciągi komunikacyjne
w budynkach

dojazdy
pożarowe

drogi dla ruchu pieszych 
(przejścia)

drogi komunikacyjne
i transportowe

drogi ewakuacyjne

Drogi dla pojazdów kołowych
na obszarze poza budynkami

podjazdy i rampy 
rozładunkowo-załadowcze
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Przykłady znaków stosowanych na terenie zakładu pracy:

― ZNAKI ZAKAZU,
― ZNAKI NAKAZU,
― ZNAKI OSTRZEGAWCZE,
― ZNAKI INFORMACYJNE.
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Zasady poruszania się na terenie 
zakładu pracy  c.d.
1) Podział dróg komunikacyjnych na terenie USK

b) Wewnątrz budynku Szpitala występują:

 korytarze i ogólnodostępne poziome ciągi piesze,

 wydzielone wewnętrzne korytarze do transportu 

i komunikacji z dostępem wyłącznie dla osób 

upoważnionych,

 klatki schodowe,

 dźwigi osobowe i osobowo-towarowe,
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1. Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają 
dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji
z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, 
powinny być oznakowane skośnymi pasami na przemian 
żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi. 
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2. Wymiary oznaczenia skośnymi pasami powinny być 
odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego 
miejsca. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny 
być narysowane pod kątem około 45° i powinny mieć 
zbliżone wymiary.
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Zasady poruszania się na terenie 
zakładu pracy  c.d.

1) Należy korzystać tylko z wyznaczonych dróg, chodników 
i przejść, 

2) Pojazdy mechaniczne powinny poruszać się tylko po 
wyznaczonych drogach,

3) Poruszając się pieszo po obiekcie Szpitala, pracownik jest 
zobowiązany korzystać jedynie z dróg wyznaczonych dla 
ruchu pieszego,

4) W razie braku drogi dla pieszych (chodnika) należ poruszać 
się lewą stroną jezdni,

5) Niosąc przedmioty, części urządzeń , sprzęt medyczny lub 
narzędzia, należy je zabezpieczyć na czas transportu, aby 
nie utrudniały poruszania się innym użytkownikom drogi lub 
chodnika,



64

Zasady poruszania się na terenie 
zakładu pracy  c.d.
6) Wchodząc na drogę,  należy zachować szczególną 

ostrożność i upewnić się, czy po drodze nie poruszają się 
pojazdy a nawierzchnia nie jest śliska lub oblodzona,

7) Nie tarasować i zaśmiecać dróg transportowych, 
8) Nie zasłaniać, przestawiać, zmieniać lub usuwać znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczych 
i zabezpieczających, 

9) Zachować szczególną ostrożność przy chodzeniu po 
schodach,

10) Nie wchodzić do pomieszczeń, gdzie obowiązuje zakaz 
wejścia (sale operacyjne, pracownie RTG, TK, RM, 
laboratorium, maszynowni i wentylatorni, SUW i GPZ),

11) Idąc grupą korytarzem przestrzegamy zasad ruchu 
prawostronnego umożliwiając bezkolizyjny transport 
chorych.
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Potknięcia
i poślizgnięcia
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Zasady poruszania się na terenie 
zakładu pracy  - teren zewnętrzny
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5. Zagrożenia wypadkowe
 i zagrożenia dla zdrowia 
występujące w zakładzie 

i podstawowe środki 
zapobiegawcze
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Zagrożenie czynnikami występującymi Zagrożenie czynnikami występującymi 
w procesie pracy  - podział zagrożeń w procesie pracy  - podział zagrożeń 

Zagrożenie czynnikami występującymi Zagrożenie czynnikami występującymi 
w procesie pracy  - podział zagrożeń w procesie pracy  - podział zagrożeń 
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CZYNNIKI 

SZKODLIWE 

I UCIĄŻLIWE

CHEMICZNEBIOLOGICZNE

PSYCHO-
FIZYCZNE

FIZYCZNE
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Zagrożenia wypadkowe 
i zagrożenia dla zdrowia 

hałas;
drgania (wibracja);
promieniowanie; 
(jonizujące, podczerwone, 
nadfioletowe, laserowe)
pole elektromagnetyczne;
elektryczność statyczna;
pyły przemysłowe;
czynniki niebezpieczne mogące 
prowadzić do urazów:
      poruszające się maszyny;
      ruchome elementy maszyn;
      przemieszczające się wyroby 
      i materiały;
      ostre oraz wystające elementy i krawędzie.

Czynniki środowiska pracy:Czynniki środowiska pracy:

w zależności od możliwych skutków
i rodzaju ich działania:
      toksyczne;
      drażniące;
      uczulające;
      rakotwórcze;
      mutagenne;
      upośledzające funkcje rozrodcze
w zależności od sposobów 
wchłaniania:
      przez drogi oddechowe;
      przez skórę i błony śluzowe;
      przez przewód pokarmowy.

Fizyczne:Fizyczne: Chemiczne:Chemiczne:
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Czynniki środowiska pracy:Czynniki środowiska pracy:
Biologiczne:Biologiczne: Psychofizyczne:Psychofizyczne:

mikroorganizmy:
      bakterie;
      wirusy;
      grzyby;
      pierwotniaki;

substancje wytwarzane 
przez mikroorganizmy:
      toksyny;
      alergeny;

makroorganizmy:
      rośliny;
      zwierzęta; 

obciążenie fizyczne 
(statyczne i dynamiczne);

obciążenie nerwowo-psychiczne:
      obciążenie umysłu;
      obciążenie lub niedociążenie 
      percepcyjne;
      obciążenie emocjonalne.

Zagrożenia wypadkowe 
i zagrożenia dla zdrowia 
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PYŁY PRZEMYSŁOWE

PROMIENIOWANIE

CZYNNIKI FIZYCZNE

HAŁAS

WIBRACJE MIKROKLIMAT
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Czynniki chemiczne:
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a) powietrzna
— gruźlica, 
— grypa, 
— Legionelloza,
— mononukleoza zakaźna,
— odra.

b) przez krew i inne płyny ustrojowe
― wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,
―  AIDS.

c) przez bezpośredni kontakt
— opryszczka

d) pokarmowa (fekalno-oralna)
― zapalenie wątroby typu A, 
― zakażenia pałeczkami Shigella i Salmonella

NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE 
DROGI PRZENOSZENIA
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UWAGA - WAŻNE !

Prace stwarzające ryzyko zakażenia:

a) wirusem zapalenia wątroby typu B,

b) wirusem ospy wietrznej i półpaśca,

c) wirusem różyczki,

d) wirusem HIV,

e) wirusem cytomegalii,

f) pałeczką listeriozy,

g) Toksoplazmozą

 są wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia.
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a) Ukłucie zakrwawioną igłą – 80%

b) Zranienie narzędziami chirurgicznymi – 8%

c) Kontakt krwi lub wydzielin z uszkodzoną skóra – 7%

d) Kontakt krwi lub wydzielin z błoną śluzową –5%

RYZYKO NARAŻENIA ZAWODOWEGO
PERSONELU MEDYCZNEGO
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Ochrona osobista personelu:
a) unikaj używania igieł jeśli jest to możliwe,

b) nigdy nie chowaj użytej igły do osłony,

c) zabezpiecz igłę w pojemniku na ostrza,

d) używaj maski i rękawic,

e) jeśli dojdzie do zakłucia: NIGDY NIE IGNORUJ 

ZAGROŻENIA!

f) w przypadku zakłucia natychmiast przemyj je zimną, bieżąca 

wodą i zasięgnij porady lekarza,

g) zapoznaj się i zastosuj do szpitalnego standardu  procedury.
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UWAGA - WAŻNE !

Prace stwarzające ryzyko zakażenia:

a) wirusem zapalenia wątroby typu B,

b) wirusem ospy wietrznej i półpaśca,

c) wirusem różyczki,

d) wirusem HIV,

e) wirusem cytomegalii,

f) pałeczką listeriozy,

g) Toksoplazmozą

 są wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia.
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Postępowanie profilaktyczne przy narażeniu na 
czynniki biologiczne

Profilaktyka pierwotna – techniczna (technologie,
przepisy BHP, organizacja pracy, procedury postępowania 
przy kontakcie z czynnikiem biologicznym, szkolenia).

Profilaktyka wtórna – medyczna
(badania profilaktyczne pracowników, szczepienia ochronne, 
szczegółowe procedury medyczne).
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Profilaktyka pierwotna – techniczna:

a) rozwiązania techniczne i nowe technologie: 
— wyodrębnione pomieszczenia,
— skuteczna wentylacja pomieszczeń, 
— nowoczesny sprzęt laboratoryjny (automatyczne strzykawki

do pobierania krwi,
— automatyczne dozowanie przy wykonywaniu oznaczeń 

analitycznych, 
— sprzęt jednorazowego użytku, 
— w przypadku sprzętu wielorazowego użytku stosowanie 

skutecznej sterylizacji),
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W przypadku zranienia przyrządem skażonym krwią od 

pacjenta zakażonego wirusem HIV, w celu wykluczenia 

ewentualności już nabytego zakażenia przed ekspozycją, 

konieczne jest pobieranie krwi do badania na przeciwciała 

HIV. 

Zaproponować osobie eksponowanej zastosowanie leków 

antyretrowirusowych tj. RETROVIRU lub COMBIVIRU.
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Podobne działania należy wykonać w przypadku ekspozycji  

na zakażenie WZW B po zranieniu przyrządem, skażoną krwią 

lub opryskaniem błon śluzowych, od pacjenta nosiciela wirusa 

lub chorego na WZW B w celu wykluczenia nosicielstwa HBV 

przed ekspozycją. 

Jeżeli wynik badania jest ujemny należy podać swoistą 

immunoglobulinę. 

Zabezpieczającą ochronę przed zakażeniem WZW B 

zapewnia podanie trzech dawek szczepionki Engerix – B.
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b) organizacja pracy – kształtowanie prawidłowych 
warunków pracy w zakresie stanowiska pracy i procesu 
pracy

― zapewniająca bezpieczeństwo i ochronę pracowników przed 
działaniem czynników biologicznych np.
• dbanie o stan pomieszczeń,
• eliminowanie pośpiechu,
• zatłoczenia stanowisk pracy,
• wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt automatyczny,
• dobrze zmywalne powierzchnie stołów do pracy i podłóg,
• odporne na kwasy, zasady i środki dezynfekcyjne,
• odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy,
• dostęp do środków czystości.
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c) wyposażenie stanowiska w sprzęt i środki umożliwiające 
skuteczną dezynfekcję (oddzielne umywalki do rąk, środki 
dezynfekcyjne do ciała, sprzętu i narzędzi),

d) zapewnienie warunków bezpiecznego zbierania, 
przechowywania i usuwania odpadów (hermetyczne 
pojemniki na odpady, bezpieczne przechowywanie czynnika 
biologicznego),

e) środki dezynfekcyjne do powierzchni (ścian, podłóg),

f) lampy bakteriobójcze przepływowe,

g) opracowanie i przestrzeganie instrukcji BHP,
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h) informowanie pracowników podejmujących pracę 
o istniejących zagrożeniach biologicznych w miejscu pracy,

i) systematyczne szkolenie pracowników w zakresie 
zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowanego działaniem 
czynników biologicznych, środków zapobiegawczych, 
wymagań higieniczno-sanitarnych, działań w przypadku 
awarii lub wypadku, wyposażenia i stosowania środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej,

j) nadzór nad przestrzeganiem prawidłowego stosowania 
procedur i przepisów,

k) wprowadzenie obowiązku zgłaszania nieprawidłowości przez 
pracowników,
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h) prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie 
szkodliwych czynników biologicznych i rejestru prac 
narażających pracowników na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych, zakwalifikowanych do grupy 3 i 4 
zagrożenia,

i) opracowanie i przestrzeganie procedur bezpiecznego 
postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi 
(postępowanie z materiałem zakaźnym, procedury 
dezynfekcji, planu na wypadek awarii),

j) stosowanie zbiorowych i indywidualnych środków ochrony 
odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia (odzież 
ochronna, maseczki, rękawice),

k) prowadzenie badań na obecność szkodliwego czynnika 
biologicznego,

l) ocena ryzyka wynikającego z rodzaju pracy.
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Profilaktyka wtórna – medyczna

a) badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, 
kontrolne),

b) badania profilaktyczne, z których pracownik może skorzystać 
po ustaniu narażenia na czynnik biologiczny,

c) w przypadku rozpoznania u pracownika choroby, która może 
być skutkiem narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny 
pracodawca ma obowiązek zapewnienia pozostałym 
pracownikom narażonym na ten czynnik możliwości 
przeprowadzenia badań lekarskich w takim samym stopniu 
jak choremu pracownikowi,
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d) procedura postępowania po ekspozycji na krew 
(po zakłuciu),

e) szczepienia obowiązkowe wnikające z rozporządzenia 
Ministra Zdrowia (np. WZW typ B) w sprawie wykazu 
stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do 
wykonania pracownikom podejmującym pracę lub 
zatrudnionych na tych stanowiskach,

f) szczepienia zalecane – szczepienie przeciwko grypie, 
różyczce, itp.



    6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa 
 i  higieny pracy związane z obsługą 

urządzeń technicznych oraz transportem 
wewnątrz zakładowym.
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Podczas obsługi urządzeń i maszyn mogą wystąpić 
czynniki niebezpieczne (urazowe), które działając na 
człowieka, mogą spowodować uraz (wypadek przy 
pracy). 

Wyróżniamy kilka podstawowych grup tych czynników:

a) zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi,
b) zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi,
c) zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,
d) zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
e) zagrożenie poparzeniem,
f) zagrożenie pożarem i / lub wybuchem.
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a) 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;

b) zapewnić pracownikom informacje dotyczące 
przemieszczanego przedmiotu, w szczególności jego masy 
i położenia, jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy 
masa jest nierównomiernie rozłożona;

c) informować pracowników o wszystkich aspektach 
bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiach ergonomii 
( w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego) oraz środkach
 bezpieczeństwa zapobiegających urazom 
( zwłaszcza kręgosłupa).

Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac 
transportowych  pracodawca jest zobowiązany:

TRANSPORT WEWNĄTRZ ZAKŁADOWY 
– PODSTAWOWE ZASADY
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a) przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego były 

zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do 

obsługi  określonego urządzenia;

b) masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków 

transportowych nie przekraczała dopuszczalnej nośności 

lub udźwigu środka;

c) masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych 

zapewniała bezpieczne warunki przewozu i przeładunku; 

Zgodnie z przepisami wymagane jest, aby:

TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY 
– PODSTAWOWE ZASADY
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d) ładunek był zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, 

przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu;

e) stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy były 

odpowiednie do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych 

do transportu; 

f) na pomost i rampę prowadziło co najmniej jedno wejście.
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Normy dźwigania i przenoszenia 
ładunków

Przez pracę dorywczą należy rozumieć ręczne przemieszczanie 
przedmiotów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny 
czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę.
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NORMA NORMA 
DLA KOBIET W CIĄŻYDLA KOBIET W CIĄŻY

I W OKRESIE KARMIENIAI W OKRESIE KARMIENIA

 >   8 kg (praca stała)
 > 15 kg (praca dorywcza)

 > 50 kg

 > 80 kg

 > 300 kg

5000 kJ (1200 kcal)
w ciągu zmiany roboczej

 > 3 kg (praca stała)
 > 5 kg (praca dorywcza)

 >      2 kg (praca stała)
 > 3,75 kg (praca dorywcza)

 > 12,5 kg

 > 20 kg

 > 75 kg

2900 kJ (696 kcal)
w ciągu zmiany roboczej

OPIS OPIS 

CZYNNOŚCICZYNNOŚCI

NORMA NORMA 

DLA KOBIETDLA KOBIET

Ręczne podnoszenie 
i przenoszenie ciężarów 
po powierzchni płaskiej

Ręczne przenoszenie 
pod górę (po pochylniach, 

schodach)

Przewożenie na taczkach 
jednokołowych

Przewożenie na wózkach
2-, 3- i 4-kołowych

Przewożenie na wózkach 
po szynach

Wydatek energetyczny, 
netto, na wykonanie pracy

 > 12 kg (praca stała)
 > 20 kg (praca dorywcza)

TRANSPORT WEWNĄTRZ ZAKŁADOWY 
– PODSTAWOWE ZASADY
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Ręczne podnoszenie 
i przenoszenie ciężarów 
po powierzchni płaskiej

Ręczne przetaczanie 
beczek

Dorywcze przenoszenie 
skrzyń, beczek

Stałe przenoszenie skrzyń, 
wózków, beczek 

Zbiorowe dźwiganie 
i przenoszenie 
przedmiotów ciężkich 

Przenoszenie 
przedmiotów długich

 30 kg (praca stała)
 50 kg (praca dorywcza)

 50 kg (praca stała)

 50 kg (praca stała)

 30 kg (praca stała)

 300 - 500 kg

30 kg

Tylko na odległość transportu do 25 m lub 
na wysokość do 4 m. 
Tylko na odległość nie większą jak 75m.
Pracownik posiada sprzęt pomocniczy.

Po pochylniach o kącie nachylenia 
do 30 stopni.

Po równej płaszczyźnie tylko na 
odległości do 25 m.

Schodach (o kącie do 60o) lub pochylniach 
(po kącie nachylenia do 45o) i tylko na 
wysokość do 4 m. 

Wymaga doboru pracowników pod 
względem siły i wzrostu. 
Konieczne zaopatrzenie pracowników 
w sprzęt pomocniczy. 

Po równej powierzchni.

UWAGIUWAGIOPIS OPIS 

CZYNNOŚCICZYNNOŚCI

NORMA NORMA 

DLA MĘŻCZYZNDLA MĘŻCZYZN
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TransportTransport 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: 
a) ładowanie, 
b) rozładowywanie, 
c) przenoszenie, 
d) przesuwanie, 
e) przewożenie, 
f) przeładowywanie. 
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Transport ręczny
Mimo dużego już zmechanizowania prac transportowych 
podnoszenie i przenoszenie ciężarów przez pracowników odgrywa 
jeszcze dużą rolę. Poniżej podano podstawowe zasady 
podnoszenia i przenoszenia ciężarów oraz obowiązujące normy.

Podnoszenie ciężaru
polega na jego przemieszczaniu z niższego poziomu na wyższy 
w płaszczyźnie pionowej:
w praktyce podnoszenie ciężaru wiąże się zwykle z jego 
równoczesnym przemieszczeniem na pewną odległość w kierunku 
poziomym.

Dźwiganie ciężaru
polega na jego podniesieniu i jednoczesnym przemieszczeniu na 
odległość max 2 m. Dźwiganie ciężaru na odległość większą od
2 m należy traktować jako podnoszenie i przenoszenie ciężaru.
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Technika podnoszenia ciężaru 
zalecana dla mężczyzn 

Mężczyzna przy podnoszeniu ciężaru musi:

a) stanąć tak, aby przedmiot znajdował się między stopami,
b) ustawić stopy w sposób zapewniający jak największą  
     stabilność ciała,
c) odległość między nimi powinna wynosić od 25 do 30cm, 
d) mieć jak najbliżej siebie środek ciężkości człowieka 
    i przedmiotu, 
e) osie pionowe poziome człowieka podnoszonego przedmiotu   
    powinny jak najbardziej nakładać się na siebie,
f) ugiąć kolana, tułów utrzymywać możliwie najbardziej 
wyprostowany,
g) podnosić przedmiot, wykorzystując siłę mięśni nóg tułowia 
    z wyprostowanymi opuszczonymi ramionami, 
h)przyciągnąć ciężar możliwie najbliżej ciała.
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Technika podnoszenia ciężaru
zalecana dla kobiet

Kobieta przy podnoszeniu ciężaru musi:

a) przyklęknąć na jedno kolano, tak żeby było ono jak najbliżej  
    ładunku (nawet przylegało), 
b) przy czym stopa drugiej nogi powinna znajdować się 
    odległości ok. 30 cm od ładunku,
c) uchwycić z obu stron ładunek w taki sposób, żeby nie wysunął 

    się z rąk,
d) podnosić ładunek przez prostowanie nóg, zachowując przez 
    cały czas wyprostowane plecy (kręgosłup).
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Zasady prawidłowego podnoszenia
ciężarów przez kobiety
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Minimalne odległości 
w przejściach 

Ręcznymi pracami transportowymi jest każdy rodzaj 
transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub 
materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym 
przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie,  � � �

układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, 
przetaczanie, przewożenie. 
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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. 

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 25kg. 

Przemieszczanie materiałów 
szkodliwych i niebezpiecznych

50 kg
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Przemieszczanie naczynia kriogenicznego 



Przemieszczanie pacjentów za pomocą
poruszanych ręcznie wózków i łóżek
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Wózki wykorzystywane do wewnętrznego transportu ręcznego
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Wózki wykorzystywane do wewnętrznego transportu ręcznego



7. Zasady przydziału odzieży 
roboczej i obuwia roboczego oraz 
środków ochrony indywidualnej, 

w tym w odniesieniu do stanowiska 
pracy instruowanego.
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Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi 
nieodpłatnie:

odzież i obuwie robocze, spełniające 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.
Pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się 
używanie przez  pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży 
i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Niedopuszczalne jest używanie przez pracowników własnej 
odzieży i obuwia roboczego.

Zasady przydziału odzieży i obuwia 
roboczego 
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Określenie rodzaju i poziomu zagrożeń 

występujących na stanowisku pracy.

Ustalenie stężeń (natężeń) czynników środowiska 
pracy występujących na stanowisku pracy.

Określenie ekspozycji na zagrożenia.

Stężenie (średnie ważone) lub natężenie (średnie) określonego czynnika jest 
większe niż NDS (N) albo występuje zagrożenie czynnikami mechanicznymi.

Określenie rodzaju (grupy) niezbędnych środków ochrony indywidualnej.

Określenie wymaganej skuteczności ochrony.
Stosowanie środków 

ochrony indywidualnej 
nie jest konieczne.

TAK
NIE

Zasady przydziału środków ochrony 
indywidualnej
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Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany 
nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi środki ochrony 
indywidualnej (jak np. kaski, rękawice, ochronniki słuchu, okulary 
ochronne, maski itp.), które mają go chronić przed występującymi 
na stanowiskach pracy w zakładzie niebezpiecznymi 
i szkodliwymi czynnikami. 

Obowiązany jest również poinformować pracownika o sposobach 
posługiwania się tymi środkami.
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a) prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia 
substancji chemicznych i biologicznych oraz pyłów,

b) prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,
c) prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, 

ostrych krawędziach i inne stwarzające ryzyko urazu,
d) prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie 

odzieży w wyniku stosowania wody, roztworów, kąpieli, mas 
ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, 
wilgotnych, oleistych lub tłustych.

Rodzaje prac, przy których wymagane 
jest stosowanie odzieży ochronnej:
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Rodzaje prac, przy których wymagane jest 
stosowanie środków ochrony kończyn 
górnych:

a) prace z użyciem przedmiotów lub materiałów ostrych, 
tnących, kłujących, parzących lub szczególnie chropowatych 
albo inne narażające na uszkodzenia rąk, z wyłączeniem prac 
przy obsłudze maszyn, przy których istnieje 
niebezpieczeństwo wciągnięcia rękawicy,

b) prace narażające pracowników na działanie substancji 
chemicznych i biologicznych niebezpiecznych dla zdrowia,

c) prace, przy których ręce pracowników narażone są na kontakt 
z substancjami toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi,

d) prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,
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Rodzaje prac, przy których wymagane jest 
stosowanie środków ochrony kończyn 
górnych:

e) prace w kontakcie ze zwłokami lub z substancjami z nich 
pochodzącymi,

f) prace w kontakcie z brudną bielizną lub brudną odzieżą, 
szmatami i starymi, niezdezynfekowanymi ubraniami, 
odpadami,

g) wszelkie prace, podczas których ręce są narażone na kontakt 
z substancjami mogącymi zawierać zarazki,
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odzież i obuwie robocze
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Rodzaje prac, przy których wymagane 
jest stosowanie środków ochrony twarzy 
i oczu:
a) prace, przy których oczy są narażone na kontakt 

z substancjami o wyraźnym działaniu drażniącym wzrok, jak 
pył węglowy i inne cząsteczki lub opary substancji żrących,

b) prace z laserami,
c) obserwowanie intensywnych punktów świetlnych,
d) prace wymagające użycia lamp hakowych lub innych źródeł 

promieniowania ultrafioletowego,
e) przedostać się do oczu ostrych cząsteczek, stopionych metali 

lub żrących płynów,
f) prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,
g) prace przy rozpylaniu płynów,
h) prace z kwasami i roztworami żrącymi, środkami odkażającymi 

i substancjami do usuwania korozji.
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środki ochrony indywidualnej
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Postępowanie profilaktyczne przy narażeniu na 
czynniki biologiczne

Profilaktyka pierwotna – techniczna (technologie,
przepisy BHP, organizacja pracy, procedury postępowania 
przy kontakcie z czynnikiem biologicznym, szkolenia).

Profilaktyka wtórna – medyczna
(badania profilaktyczne pracowników, szczepienia ochronne, 
szczegółowe procedury medyczne).
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Profilaktyka pierwotna – techniczna:

a) rozwiązania techniczne i nowe technologie: 
— wyodrębnione pomieszczenia,
— skuteczna wentylacja pomieszczeń, 
— nowoczesny sprzęt laboratoryjny (automatyczne strzykawki

do pobierania krwi,
— automatyczne dozowanie przy wykonywaniu oznaczeń 

analitycznych, 
— sprzęt jednorazowego użytku, 
— w przypadku sprzętu wielorazowego użytku stosowanie 

skutecznej sterylizacji),
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b) organizacja pracy – kształtowanie prawidłowych 
warunków pracy w zakresie stanowiska pracy i procesu 
pracy

― zapewniająca bezpieczeństwo i ochronę pracowników przed 
działaniem czynników biologicznych np.
• dbanie o stan pomieszczeń,
• eliminowanie pośpiechu,
• zatłoczenia stanowisk pracy,
• wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt automatyczny,
• dobrze zmywalne powierzchnie stołów do pracy i podłóg,
• odporne na kwasy, zasady i środki dezynfekcyjne,
• odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy,
• dostęp do środków czystości.
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c) wyposażenie stanowiska w sprzęt i środki umożliwiające 
skuteczną dezynfekcję (oddzielne umywalki do rąk, środki 
dezynfekcyjne do ciała, sprzętu i narzędzi),

d) zapewnienie warunków bezpiecznego zbierania, 
przechowywania i usuwania odpadów (hermetyczne 
pojemniki na odpady, bezpieczne przechowywanie czynnika 
biologicznego),

e) środki dezynfekcyjne do powierzchni (ścian, podłóg),

f) lampy bakteriobójcze przepływowe,

g) opracowanie i przestrzeganie instrukcji BHP,
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h) informowanie pracowników podejmujących pracę 
o istniejących zagrożeniach biologicznych w miejscu pracy,

i) systematyczne szkolenie pracowników w zakresie 
zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowanego działaniem 
czynników biologicznych, środków zapobiegawczych, 
wymagań higieniczno-sanitarnych, działań w przypadku 
awarii lub wypadku, wyposażenia i stosowania środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej,

j) nadzór nad przestrzeganiem prawidłowego stosowania 
procedur i przepisów,

k) wprowadzenie obowiązku zgłaszania nieprawidłowości przez 
pracowników,
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h) prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie 
szkodliwych czynników biologicznych i rejestru prac 
narażających pracowników na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych, zakwalifikowanych do grupy 3 i 4 
zagrożenia,

i) opracowanie i przestrzeganie procedur bezpiecznego 
postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi 
(postępowanie z materiałem zakaźnym, procedury 
dezynfekcji, planu na wypadek awarii),

j) stosowanie zbiorowych i indywidualnych środków ochrony 
odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia (odzież 
ochronna, maseczki, rękawice),

k) prowadzenie badań na obecność szkodliwego czynnika 
biologicznego,

l) ocena ryzyka wynikającego z rodzaju pracy.
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Profilaktyka wtórna – medyczna

a) badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, 
kontrolne),

b) badania profilaktyczne, z których pracownik może skorzystać 
po ustaniu narażenia na czynnik biologiczny,

c) w przypadku rozpoznania u pracownika choroby, która może 
być skutkiem narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny 
pracodawca ma obowiązek zapewnienia pozostałym 
pracownikom narażonym na ten czynnik możliwości 
przeprowadzenia badań lekarskich w takim samym stopniu 
jak choremu pracownikowi,
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d) procedura postępowania po ekspozycji na krew 
(po zakłuciu),

e) szczepienia obowiązkowe wnikające z rozporządzenia 
Ministra Zdrowia (np. WZW typ B) w sprawie wykazu 
stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do 
wykonania pracownikom podejmującym pracę lub 
zatrudnionych na tych stanowiskach,

f) szczepienia zalecane – szczepienie przeciwko grypie, 
różyczce, itp.
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8. Porządek i czystość w miejscu 
pracy – ich wpływ na zdrowie

i bezpieczeństwo pracownika. 
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Rozkład dnia pracownika powinien być zgodny ze 
wskazaniami higieny i powinien uwzględniać:

Zasady higieny osobistej

a) spożywanie posiłków (np. profilaktycznych lub regeneracyjnych) 
w stałym określonym czasie,

b) racjonalne organizowanie pracy,
c) częstą, w miarę możliwości, zmianę bielizny i odzieży,
d) częste mycie ciała.
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Pracownicy powinni pamiętać, że:

a) po przyjęciu do pracy i założeniu odzieży roboczej lub 
ochronnej należy własne ubranie pozostawić w szatni
w przeznaczonych do tego szafkach,

b) należy dbać o czystość i stan odzieży roboczej;
c) przed każdym posiłkiem należy umyć ręce, nie wolno 

brudnymi rękami dotykać zwłaszcza ust i oczu, 
d) w umywalni przeznaczonej do mycia nie wolno płukać 

żadnych materiałów przeznaczonych do produkcji ani 
wylewać płynów używanych przy pracy, 

e) nie wolno pić wody nieodpowiadającej wymogom 
sanitarnym, 

f) należy utrzymywać porządek w szafkach ubraniowych,
g) po zakończonej pracy trzeba dokładnie się umyć, najlepiej 

pod natryskiem, przebrać się w ubranie osobiste, odzież 
roboczą dokładnie oczyścić, a obuwie oczyścić i 
zakonserwować.
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Bałagan na biurku zagrożenie

 dla bezpieczeństwa pracownika.  
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Bałagan, blokowanie przejść i składowanie materiałów na 
ciągach komunikacyjnych przyczyną zagrożenia dla 

bezpieczeństwa pacjentów i pracowników. 
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Lekkomyślność, bałagan 
i nieuwaga przyczyną 

zagrożenia pożarowego
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Urządzenia i środki do mycia i dezynfekcji
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Oddzielne pomieszczenia do spożywania posiłków 
oraz szatnie
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Oddzielne pomieszczenia higieniczno–sanitarne 
i środki higieny
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Dezynfekcja i sterylizacja aparatury oraz narzędzi 
i sprzętu medycznego



9. Profilaktyczna opieka lekarska – 
zasady jej sprawowania w 

odniesieniu do stanowiska pracy
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Profilaktyczna opieka lekarska
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie 
przedstawił aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Dotyczy to badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Urazy ciała lub nawet śmierć pracownika, choroba 
zawodowa czy obniżenie sprawności organizmu powstają pod 
wpływem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych 
w środowisku pracy. Decydujący jest tutaj kontakt pracownika 
z tymi czynnikami, przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
i natężeń tych czynników, a także czas narażenia. Nazywamy to 
narażeniem zawodowym. Podjęcie przez pracodawcę działań 
mających na celu ograniczenie narażenia zawodowego 
obniży prawdopodobieństwo lub częstość występowania 
niekorzystnych zmian, czyli obniży powstanie ryzyka
zawodowego.
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Wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych na organizm 
człowieka przez lata pracy może spowodować zmiany 
chorobowe u pracownika z powstaniem choroby zawodowej 
włącznie, a także obniżenie wydajności pracy. Wczesne 
wykrycie tych zmian i podjęcie odpowiednich środków 
profilaktycznych powinno zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia 
pracownika. W tym celu stosuje się badania lekarskie 
profilaktyczne.

Badania profilaktyczne mają na celu stwierdzenie, czy 
zatrudniony pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania 
pracy na określonym stanowisku. Pracownik w czasie 
zatrudnienia przechodzi profilaktyczne badania lekarskie.
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Skierowanie na badania profilaktyczne wydaje pracodawca. 
Skierowanie powinno zawierać:

a) określenie rodzaju badania profilaktycznego (wstępne, okresowe lub 
kontrolne),

b) określenie stanowiska pracy lub kilku stanowisk, na którym (których) 
osoba ta ma być zatrudniona,

w przypadku osób przyjmowanych do pracy:
a) określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

w przypadku pracowników:
a) informacje o występowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,
b) aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
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Okresowym badaniom podlegają wszyscy pracownicy 
niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Częstotliwość 
badań okresowych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z poźn. zm.).

Częstotliwość badań jest uzależniona od rodzaju czynnika 
szkodliwego. W przypadku pracy bez określonego czynnika 
narażenia częstotliwość badań okresowych została określona 
raz na 5 lat.
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W przypadku niezdolności pracownika do pracy trwającej dłużej 
niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto 
kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do 
wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się 
w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania 
pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik 
zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez 
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
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Badanie profilaktyczne kończy się wystawieniem orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającym brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym 
stanowisku pracy.

Orzeczenie lekarskie, wydane jest w formie zaświadczenia, 
lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje je w 2 
egzemplarzach po  jednym dla pracownika i pracodawcy. 
Pracownik lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią 
wydanego zaświadczenia, ma prawo w ciągu 7 dni od dnia 
wydania zaświadczenia wystąpić, za pośrednictwem lekarza, 
który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie 
ponownego badania, które przeprowadza się w Wojewódzkim 
Ośrodku Medycyny Pracy. Powinno ono być przeprowadzone 
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez „strony”. 
Ustalone na podstawie badania orzeczenie lekarskie jest 
ostateczne i nie podlega odwołaniu.
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Zgodnie z treścią art. 227 § 1 Kodeksu pracy badania i pomiary 
czynników szkodliwych dla zdrowia, rakotwórczych lub 
mutagennych, występujących w środowisku pracy, 
przeprowadza się co najmniej:

a) raz na trzy miesiące – przy stwierdzeniu w ostatnio 
przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub 
natężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 
0,5 wartości dopuszczalnej,

b) raz na sześć miesięcy – przy stwierdzeniu w ostatnio 
przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia lub 
natężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 
0,1 do 0,5 wartości dopuszczalnej,

c) raz w roku – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym 
badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika 
szkodliwego dla zdrowia, innego niż rakotwórczy lub 
mutagenny, powyżej 0,5 wartości dopuszczalnej,

Badania i pomiary czynników szkodliwych
dla zdrowia
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raz na dwa lata – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym 
badaniu lub pomiarze stężenia lub natężenia czynnika 
szkodliwego dla zdrowia, innego niż rakotwórczy lub mutagenny, 
powyżej 0,1 do 0,5 wartości dopuszczalnej.

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
występujących w środowisku pracy, wykonywane są przez 
uprawnione do tego laboratoria.

Badania i pomiary czynników szkodliwych
dla zdrowia
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Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
a) osoby przyjmowane do pracy,
b) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy 

i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których 
występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki 
uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają:
a) osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy 

na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych 
warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę 
zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Profilaktyczna opieka lekarska
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10. Podstawowe zasady ochrony 
przeciwpożarowej oraz postępowania 
w razie pożaru
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) obiekty powinny być 
wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania 
Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich 
(EN), dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne. Rodzaj 
gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup 
pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących 
podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. 
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Zasady wyposażenia obiektów w gaśnice

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) 
zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach szczególnych: 

1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, 
niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
     zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, 

ZL III lub ZL V produkcyjnej i magazynowej o gęstości 
obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 zawierającej 
pomieszczenie zagrożone wybuchem

2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie 
wymienionej w pkt. 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć 
mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 
miejscowym zagrożeniem poprzez: 

a) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, 
klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

b) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

c) prowadzenie działań ratowniczych
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Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków 
b) na klatkach schodowych 
c) na korytarzach 
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

2. w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne 
oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

3. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych 
miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to 
istniejące warunki.
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 Zasady wyposażenia obiektów w gaśnice:

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione 
następujące warunki:

1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może 
przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być 
większa niż 30 m;

2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co 
najmniej 1 m. 
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Teren Szpitala objęty jest całkowitym zakazem 
palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. 

Obiekt Szpitala stanowi strefę bezdymową.
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Obowiązki pracowników
w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.

Do obowiązków każdego pracownika
należy przestrzeganie przepisów 

ochrony przeciwpożarowej.
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Obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności pracownik powinien:
a) uczestniczyć w szkoleniach z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, 
b) zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego,
c) zapobiegać powstawaniu czynników wywołujących pożary,
d) znać zasady alarmowania i postępowania na wypadek 

pożaru,
e) znać miejsce rozmieszczenia, przeznaczenie oraz obsługę
f) podręcznego sprzętu gaśniczego,
g) znać zasady gaszenia pożarów w zarodku przy użyciu 

podręcznego sprzętu gaśniczego, 
h) znać zasady prowadzenia ewakuacji.
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Po zadziałaniu SSP 
udrożnij drogi ewakuacyjne 
oraz dostęp do podręcznych 

środków gaśniczych!!!       

Zlokalizuj miejsce wystąpienia 
zagrożenia i w miarę możliwości 

przystąp do tłumienia ognia 
podręcznymi środkami gaśniczymi.

W przypadku zaistnienia pożaru, 
powiadom PSP, dzwoniąc pod 

nr 112 lub 998, podając dokładne 
dane o miejscu i rozmiarach pożaru, 

imię i nazwisko zgłaszającego 
oraz numer telefonu. 

Po potwierdzeniu zgłoszenia, 
udaj się do wyjść ewakuacyjnych, 

powiadamiając o pożarze 
napotkanych innych użytkowników

zagrożonego obiektu.

UDROŻNIJ DROGI 
EWAKUACYJNE.

ZLOKALIZUJ OGIEŃ
UŻYJ PODRĘCZNYCH

ŚRODKÓW GAŚNICZYCH.

POWIADOM 
STRAŻ POŻARNĄ

112 lub 998, 
Dyżurnego LCN 1770

UDAJ SIĘ DO WYJŚĆ
EWAKUACYJNYCH

POWIADOM INNYCH.
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Po zauważeniu dymu lub ognia 
ostrzeż innych pracowników 

o zagrożeniu.

Przystąp do gaszenia, używając 
podręcznych środków gaśniczych.

W przypadku zaistnienia pożaru, 
powiadamiam PSP, dzwoniąc pod 
nr 112 lub 998, podając dokładne 

dane o miejscu i rozmiarach pożaru, 
imię i nazwisko zgłaszającego. 

Po potwierdzeniu zgłoszenia, 
udaj się do wyjść ewakuacyjnych, 

powiadamiając o pożarze napotkanych 
innych użytkowników zagrożonego 

obiektu.

OSTRZEŻ INNYCH 
PRACOWNIKÓW.

POWIADOM PSP
112 lub 998.

Dyżurnego LCN 1770

UŻYJ PODRĘCZNYCH
ŚRODKÓW GAŚNICZYCH.

UDAJ SIĘ DO WYJŚĆ
EWAKUACYJNYCH

POWIADOM INNYCH.

Wyłącz urządzenia wentylacyjne, 
transportowe i grzewcze, zamknij 

główny zawór gazu, w razie potrzeby 
wyłącz spod napięcia urządzenia 

elektryczne.

WYŁĄCZ WSZELKIE
URZĄDZENIA SPOD NAPIĘCIA

ZAKRĘĆ ZAWORY GAZU.
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W razie zauważenia ognia, dymu należy: 

a) powiadomić o pożarze lub innym niebezpieczeństwie osoby 
znajdujące się w sąsiedztwie, klinice, zakładzie, oddziale, 
dziale, pracowni lub obiekcie,

b) telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić Straż Pożarną, 
Dyżurnego LCN podając rodzaj zagrożenia:

– gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
– co się pali – dach, pomieszczenie, magazyn, archiwum, 

szatnia, gabinet lekarski, biuro, piwnica,
– czy jest zagrożone życie ludzkie,
– swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego się 

dzwoni.
c)  po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać na sprawdzenie 

wiarygodności zgłoszenia powiadomić, 
d) przystąpić do gaszenia ognia podręcznymi środkami 

gaśniczymi.
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Grupy pożarów według rodzaju palącego się materiału i sposobu 
jego spalania:

 A pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy  
spalaniu, których występuje zjawisko spalania żarowego 
(np. drewna, papieru, tkanin);

 B pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się pod
     wpływem temperatury (benzyna, alkohol, oleje, tłuszcze,
     lakiery);
 C pożary gazów palnych (np. propanu, acetylenu, gazu
     ziemnego);
 D pożary metali (magnez, sod, uran, itd.);
 F pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

 W zależności od grupy pożaru stosuje się odpowiednie środki 
gaśnicze.

Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego 
oraz zakres stosowania środków gaśniczych.
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Rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego w USK
Gaśnice proszkowe typu GP-6

Zastosowanie – pożary grupy A, B, C.
A - ciała stałe palne, żarzące się
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
C - gazy palne 

Gaśnica GP- 6 z proszkiem ABC przeznaczona jest do 
gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do 
zabezpieczania różnych typów samochodów, garaży, 
magazynów, hurtowni, zakładów przemysłowych 
i energetycznych, biur szkół, hoteli, mieszkań oraz budynków 
jedno- i wielo-rodzinnych. Konstrukcja denka ze stopą 
umożliwia stacjonarne użytkowanie gaśnicy, dodatkowo można 
ją wyposażyć w wieszak do montażu gaśnicy na ścianie. 
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Hydranty wewnętrzne
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Hydranty zewnętrzne
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Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne. 
Bardzo często są uzależnione od działania człowieka i wynikają 

z jego niedbalstwa, nieostrożności i lekceważenia przepisów 
przeciwpożarowych.

Najczęściej spotykane przyczyny powstawania źródeł pożarów to:
a) nieostrożność przy posługiwaniu się otwartym ogniem 

(papierosy, ognisko, lampy naftowe),
b) nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi,
c) nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo 

niebezpiecznych (np. wykonywanie prac remontowo-
budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych),

d) wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa 
eksploatacja,

e) wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych oraz ich 
nieprawidłowa eksploatacja,
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POŻAR 
jest to niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie 
przeznaczonym.

INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIE 
jest to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego 
i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską 
żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie 
skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków.
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KLĘSKA ŻYWIOŁOWA 
jest to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki 
zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich 
rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc 
i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu 
nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów
i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod 
jednolitym kierownictwem.
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Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów:
a) wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych 

na paliwo stałe, ciekłe i gazowe,
b) wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich 

eksploatacja (np. pozostawianie pracujących urządzeń bez 
opieki i fachowego nadzoru),

c) nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych,
d) wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów 

technologicznych,
e) samozapalenie się materiałów, wyładowania elektryczności,
f) podpalenia.
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 Znaki ochrony przeciwpożarowej 
wykorzystywane przy zabezpieczeniu

procesu ewakuacji 

Znaki Bezpieczeństwa Ewakuacyjne 
PN EN ISO 7010:2011 
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Wyjście ewakuacyjne (lewo- i prawostronne).
Wskazuje drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego 
– w górę (lewostronny, prawostronny) 
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Pchać aby otworzyć drzwi (lewe, prawe).
Wskazuje, iż po naciśnięciu drzwi otwierają się na lewo (prawo). 

Ciągnąć aby otworzyć drzwi (lewe, prawe).
Wskazuje, iż po pociągnięciu drzwi otwierają się na lewo (prawo). 

Przesunąć aby otworzyć drzwi (lewe, prawe).
Wskazuje, iż po przesunięciu drzwi otwierają się na lewo (prawo). 
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Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół (lewostronny, prawostronny) 

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo (prawo) 

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo (prawo) 
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Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego
 – do góry (lewostronny, prawostronny) 

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo (prawo)
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Alarm pożarowy. Wskazuje miejsce, 
w którym znajduje się przycisk alarmowy. 

Gaśnica proszkowa. 

Hydrant wewnętrzny

Do przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
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Sposoby użycia 
gaśnicy proszkowej przy gaszeniu 

pożaru:
A - ciała stałe palne, żarzące się,
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Sposoby użycia 
gaśnicy proszkowej przy gaszeniu 

pożaru:
B - substancje ciekłe tworzące płomienie
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11. Postępowanie w razie wypadku, 
w tym organizacja i zasady udzielania 
pierwszej pomocy.
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Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, 
zorganizowane działanie prowadzone przez osoby (osobę)
z otoczenia ofiary nieszczęśliwego wypadku. Sprawne i w miarę 
kompetentne działanie przy udzielaniu pierwszej pomocy ma 
bardzo często decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów 
leczenia przez fachowy personel medyczny - często decyduje 
o życiu osoby poszkodowanej. Pierwszej pomocy zwykle 
udziela się na miejscu wypadku.
Jeżeli świadkami wypadku jest więcej osób, jedna z nich 
powinna objąć kierownictwo akcją ratowniczą, do czasu 
przybycia pomocy fachowej.



." Kodeks karny art. 162 

    „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, 

mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 

na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.”

Art. 162. § 1. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 
1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
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Postępowanie osoby (osób) ratującej powinno wyglądać 
następująco:

a) ocena zdarzenia, podjęcie działania;
b) jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego;
c) ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego;
d) sprawdzenie tętna;
e) sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych;
f) ocena stanu przytomności;
g) ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.);
h) zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub 

innego zagrożenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca 
działania czynników toksycznych);

i) wezwanie pomocy fachowej (lekarza interwencyjnego, pogotowia 
ratunkowego itd.);

j) zorganizowanie transportu poszkodowanego (jeśli nie ma możliwości 
szybkiego dotarcia lekarza).



PIERWSZA POMOC 
PRZEDMEDYCZNA



Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest 

utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie 

do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza 

bądź karetki pogotowia ratunkowego. 
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Zasady udzielania pierwszej pomocy jeśli osoba jest 

przytomna

Udzielanie pierwszej pomocy można podzielić na następujące 

etapy:

1.Ocenić sytuację – co się stało, czy jestem w stanie pomóc, czy 

pomoc drugiej osobie nie stwarza dla mnie zagrożenia; 

W przypadku stwierdzenia, że pomoc  drugiej osobie może 

stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla mnie lub innej 

osoby  dzwonimy po odpowiednie służby – to już jest 

pomoc;                     
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Nawiązać kontakt werbalny z poszkodowanym – 

poszturchując delikatnie za ramię krzyczymy: 

Halo, czy Pan/Pani mnie słyszy?

 Proszę otworzyć oczy! 

W przypadku, gdy osoba jest przytomna należy zadać pytania

 i zebrać następujące informacje: 

Jakie jest imię i nazwisko poszkodowanego? 

Co się stało? 

Jak można pomóc? 

Czy poszkodowany bierze jakieś leki? 

Czy jest na coś chory, uczulony? 

Czy powiadomić kogoś z rodziny?
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Zapewnić pomoc drugiej osoby – może być ona przydatna 

podczas udzielania pierwszej pomocy, kontaktu ze służbami 

ratunkowymi, zmiany osoby wykonującej czynności 

resuscytacyjno krążeniowo-oddechowe. 

W celu zapewnienia sobie wsparcia dodatkowej osoby 

należy zwrócić się bezpośrednio do niej:

Pan w czarnej marynarce, 

Pani w różowych spodniach, proszę 

mi  pomóc!
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Wezwanej osobie nakazać wykonać telefon pod numer 112 

lub 999 (Pogotowie ratunkowe) mówiąc:

Proszę zadzwonić pod numer 112 / 999,

 powiedzieć, że jesteśmy na przystanku przy Borowskiej obok 

Lewiatana, poszkodowany w wieku 45 lat jest przytomny, 

ciężko oddycha, posiada następujące urazy: … 

Czy zrozumiał Pan? Jak się Pan dodzwoni, to proszę mi 

o tym powiedzieć
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NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH W USK

71-733-20 oraz 668-324-072  – LEKARZ INTERWENCYJNY

71-733-1770 oraz 662-232549 – DYŻURNY LOKALNEGO 
CENTRUM NADZORU

71-733-1760 – STARSZY SPECJALISTA OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ;

71-733-1760 – STARSZY SPECJALISTA DS. OCHRONY 
BEZPOSREDNIEJ

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH we WROCŁAWIU
112 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
999999 – Pogotowie Ratunkowe 
998998 – Straż Pożarna
997997 – Policja 
986986 – Straż Miejska
71-770-222271-770-2222 – Centrum Zarządzania Kryzysowego
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Stosownie do urazu udzielamy pierwszej pomocy.

Czekamy przy poszkodowanym 

na przyjazd karetek



1. Upewnij się, czy poszkodowany i wszyscy świadkowie 

zdarzenia są bezpieczni. 

2. Sprawdź reakcję poszkodowanego: delikatnie potrząśnij za 

ramiona i głośno zapytaj: "Czy wszystko w porządku?" 

3. Jeżeli poszkodowany nie reaguje: 

• głośno zawołaj o pomoc, 

• odwróć poszkodowanego na plecy, a następnie udrożnij 

jego drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy 

i uniesienie żuchwy



• umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie 

odegnij jego głowę do tyłu, pozostawiając wolny kciuk i palec 

wskazujący tak, aby zatkać nimi nos jeżeli potrzebne będą 

oddechy ratunkowe, opuszki palców drugiej ręki umieść na 

żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu 

udrożnienia dróg oddechowych. 



4. Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, 

słuchem i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu 

• oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej, 

• nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów 

oddechowych, 

• staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku. 



5. Jeżeli oddech jest prawidłowy: 

• ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, 

• wyślij kogoś lub sam udaj się po pomoc (wezwij pogotowie- 

wykonaj telefon o pomoc), 

• regularnie oceniaj oddech
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Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej



6. Jeżeli oddech nie jest prawidłowy: 

• wyślij kogoś po pomoc, a jeżeli jesteś sam, zostaw 

poszkodowanego i wezwij pogotowie, wróć i rozpocznij 

uciskanie klatki piersiowej zgodnie z poniższym opisem:

•  uklęknij obok poszkodowanego,  ułóż nadgarstek jednej ręki 

na środku klatki piersiowej poszkodowanego, ułóż 

nadgarstek drugiej ręki na już położonym,



• spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz 

wywierać nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj 

nadbrzusza ani dolnego końca mostka, 

• pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona 

ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość 4-5 

cm, po każdym uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę 

piersiową, nie odrywając dłoni od mostka.

• powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością 100/min (nieco mniej 

niż 2 uciśnięcia/s), okres uciskania i zwalniania nacisku 

(relaksacji) mostka powinien być taki sam. 

• połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami 

ratowniczymi



• kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy 

ratownicze w stosunku 30 : 2, 

• przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu 

poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on 

prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie 

przerywaj resuscytacji. Jeżeli wykonany pierwszy oddech 

ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej 

jak przy normalnym oddychaniu, wykonaj następujące 

czynności 



• Jeżeli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać 

oddechów ratowniczych, zastosuj uciśnięcia klatki 

piersiowej. 

• Jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej, 

wykonuj je bez przerwy, z częstotliwością 100 uciśnięć /min 

• Przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu 

poszkodowanego tylko wtedy, jeżeli zacznie on prawidłowo 

oddychać. W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji 



• Kontynuuj resuscytację do czasu gdy: 

• przybędą wykwalifikowane służby medyczne i przejmą 

działania, 

• poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać, 

• ulegniesz wyczerpaniu. 



Zalecane następujące sekwencję postępowania w celu 

ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

• zdejmij okulary poszkodowanego, uklęknij przy 

poszkodowanym i upewnij się, że obie nogi są 

wyprostowane, 

• rękę bliższą tobie ułóż pod kątem prostym w stosunku 

do ciała, a następnie zegnij w łokciu pod kątem 

prostym tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry, 





• dalsza rękę przełóż w poprzek klatki piersiowej i 

przytrzymaj stroną grzbietową przy bliższym tobie policzku, 

• drugą swoją ręką złap za dalszą kończynę dolną tuż 

powyżej kolana i podciągnij ją ku górze, nie odrywając 

stopy od podłoża 

• przytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągnij za 

dalszą kończynę dolną tak, by ratowany obrócił się na bok 

w twoim kierunku



• ułóż kończynę, za którą przetaczałeś poszkodowanego w 

ten sposób, zarówno staw kolanowy jak i biodrowy były 

zgięte pod kątem prostym, 

• odegnij głowę ratowanego ku tyłowi by upewnić się, że 

drogi oddechowe są drożne, gdy jest to konieczne, ułóż 

rękę ratowanego pod policzkiem tak, by utrzymać głowę w 

odgięciu

•  regularnie sprawdzaj oddech 
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Zranienia

Rozróżniamy rany:

 cięte – zadane ostrym przedmiotem lub narzędziem (np. nóż, 

brzeg blachy)

 rąbane – zadane z pewną siłą ostrym narzędziem lub 

przedmiotem (np. spadającym). Rany te zwykle są głębokie i 

dochodzą niekiedy do kości

 kłute – zadane zwykle ostro zakończonym narzędziem (np. 

gwóźdź, scyzoryk, śrubokręt). Rany te mają niewielkie otwory, 

ale często są głębokie, szczególnie groźne gdy dotyczą powłok 

brzusznych

 szarpane – powstają najczęściej w wyniku pochwycenia (np. 

przez wirujące części maszyn)



Postępowanie przy zranieniu:

 natychmiastowe zatrzymanie krwotoku usunięcie z rany ciał 
obcych (tylko ciał widocznych, których usunięcie nie sprawia 
trudności)

 zabezpieczenie rany przed zakażeniem poprzez oczyszczenie 
okolicy rany środkiem dezynfekującym (benzyną, eterem, 
spirytusem lub produktem z zawartością alkoholu) w promieniu 
4-5 cm począwszy od brzegów rany na zewnątrz.

 Głębokich ran nie należy przemywać żadnymi płynami 
antyseptycznymi, nie wcierać a jedynie pokryć jałowym 
opatrunkiem i zabandażować .



 w przypadku rany zanieczyszczonej obficie przemyć 3% 

roztworem wody utlenionej, miejsce zranione przykryć 

wyjałowioną gazą, opatrunek zamocować bandażem, 

przylepcem bądź chustą trójkątną – w zależności od wielkości 

zranienia

 wszystkich chorych (zranionych) z poważniejszymi 

uszkodzeniami należy natychmiast kierować do szpitala. 

Właściwa pomoc lekarska powinna być udzielona do 6-8 godzin 

od chwili zranienia. UWAGA: Ranny, którego rany są 

zanieczyszczone ziemią lub kurzem powinien obowiązkowo 

otrzymać surowicę przeciw tężcową. 



 Krwotoki

• krwotokiem nazywamy szybki i obfity wylew krwi z 

uszkodzonego naczynia krwionośnego. “Skąpe” wypływanie 

krwi w tempie wolnym nazywamy krwawieniem.

• krwotoki w zależności od drogi wypływu dzielimy na:

 zewnętrzne – gdy krew wypływa na zewnątrz ciała, 

zarówno z ciała jak i otworów naturalnych (jama ustna, 

nos, odbytnica itp.)



 wewnętrzne – gdy krew dostaje się do jam ciała (np. jama 

opłucnej, jama otrzewnej itp.)

• W zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia 

wyróżniamy krwotoki: 

– żylne, 

– tętnicze, 

– miąższowe (np. uszkodzenia wątroby, śledziony

– mieszane (dowolne połączenia powyższych trzech typów)



Pierwsza pomoc:

Upływ krwi z tętnic zatrzymuje się doraźnie poprzez:

• ucisk krwawiącego naczynia palcami – tętnice przyciska się 

do kości powyżej miejsca zranienia, 

•  przy krwotokach z tętnicy szyjnej i skroniowej – poniżej 

miejsca zranienia,

• założenie opatrunku uciskowego – doraźnie zatrzymać 

krwawienie (ucisk palcami) – położyć kilkakrotnie złożony 

opatrunek jałowej gazy – mocno zabandażować



• UWAGA: Nasiąkniętego krwią opatrunku nie należy usuwać 

a jedynie okryć czystym nałożonym na wierzch. Zaopatrzenie 

krwawiącej rany należy zawsze dokonywać w jednorazowych 

rękawiczkach ochronnych.

KRWAWIENIE Z NOSA: 

• W razie krwawienia z nosa należy przyjąć pozycję siedzącą z 

głową pochyloną do przodu. Skrzydełka nosa delikatnie ścisnąć 

dwoma palcami przez okres minimum 10 minut. Jeżeli 

krwawienie nie ustanie do 30 min. Należy skontaktować się z 

lekarzem. 

• Krwotoki wewnętrzne (np. po upadku z wysokości, uderzeniu, 

zgnieceniu) – jak najszybsze przekazanie poszkodowanego 

fachowym służbom medycznym



Złamania dzielimy na:

zamknięte – gdzie przy uszkodzeniu kości oraz okolicznych 

tkanek (mięśnie nerwy, naczynia krwionośne) nie ulega 

uszkodzeniu skóra otwarte – skóra ulega przerwaniu

Objawami złamania kończyny mogą być:

- zniekształcenia

- ból samoistny i uciskowy, nasilający się przy próbach ruchu

- obrzęk tkanek i krwiak

- odcinkowe zaczerwienienie lub bladość

- nieprawidłowe ustawienie kończyny

- nieprawidłowa ruchomość.



Pierwsza pomoc:

Do zaopatrywania urazów kończyny przystępujemy po 

sprawdzeniu i zabezpieczeniu podstawowych funkcji 

życiowych osoby poszkodowanej ( oddychanie, krążenie). 

Podstawą zaopatrzenia, na miejscu zdarzenia, złamanej 

kończyny jest jej unieruchomienie.



Złamania otwarte należy niezwłocznie zakryć grubym sterylnym 

opatrunkiem, w żadnym wypadku nie wolno dotykać 

("nastawiać") widocznych uszkodzonych kości.

unieruchomić złamaną kończynę stosując zasadę 

unieruchomienia dwóch sąsiadujących ze złamaniem stawów 

(np. przy złamaniu kości przedramienia: staw nadgarstkowy i 

staw łokciowy) zapewnić transport do lekarza w celu 

dokonania fachowych oględzin złamania.



• Do unieruchomienia kończyny należy stosować specjalne 

szyny a przy ich braku wszelkie możliwe środki spełniające 

zadanie usztywniające.

Celem uruchomienia jest:

• Zmniejszenie bólu,

• Ułatwienie opanowania krwawienia w przypadku złamań 

otwartych, zapobieganie uszkodzeniom wtórnym tkanek 

miękkich

• Podstawowe zasady uruchamiania to:

Przy złamaniu kości długiej należy unieruchomić przynajmniej 

dwa sąsiadujące z nią stawy. Przy uszkodzeniu stawu należy 

unieruchomić kość tworzące ten staw.



    ZŁAMANIA KOŃCZYNY GÓRNEJ: 

Przy złamaniach kości kończyny górnej najprostszym sposobem 

unieruchomienia jest przybandażowanie jej, zgiętej w stawie 

łokciowym, do tułowia. Po urazie dłoni, nadgarstka czy 

przedramienia wystarczające jest oparcie ręki na chuście 

trójkątnej zawiązanej na szyi. Niezależnie od rodzaju 

opatrunku, opuszki palców zawsze powinny być widoczne.



ZŁAMANIA KOŃCZYNY DOLNEJ: 

Do unieruchomienia złamanej kończyny dolnej, jako szyna, 

może być użyta deska, laska, kij itp. Gdy brak odpowiednich 

materiałów nogę złamaną należy przybandażować do nogi 

zdrowej. Kończyna dolna powinna być stabilizowana 

w pozycji wyprostowanej ze stopą zgiętą pod kątem prostym.



Zwichnięcia

• Zwichnięciem nazywamy częściowe lub całkowite przemieszczenie 

jednej lub kilku kości w obrębie stawu. Oprócz przemieszczenia 

dochodzi zazwyczaj do uszkodzenia torebki stawowej oraz 

wiązadeł.

• Objawy zwichnięcia:

ostry ból występujący w stawie

zniekształcenie stawu

zniesienie lub ograniczenie ruchu w stawie



• Pierwsza pomoc:

- przyłożyć zimny okład na zwichnięty staw (np. używając 

altacetu)

- unieruchomić staw za pomocą szyny i opaski

- przetransportować chorego do lekarza (przy zwichnięciach 

stawów: kolanowego, biodrowego i skokowego – w pozycji 

leżącej) 



Urazy termiczne:
a) oparzenia:
Ze względu na głębokość uszkodzenia skóry lub tkanki 
podskórnej wyróżnia się cztery stopnie oparzeń:

I stopień – pojawienie się na skórze zaczerwienienia z 
towarzyszącym mu piekącym bólem

II stopień – pojawienie się na podłożu rumieńcowym 
pęcherzyków wypełnionych płynem surowiczym oraz 
charakterystycznym występowaniem silnego bólu

III stopień – oparzenie dotyczy także tkanki podskórnej, skóra 
przybiera barwę białą, szarą lub ciemnobrązową

IV stopień – zwęglenie tkanek i daleko posunięta martwica



Pierwsza pomoc:

  - przerwać kontakt z czynnikami parzącymi

  - zmniejszyć występujący ból przez polewanie czystą, 

  - zimną wodą przez kilkanaście minut (oprócz zmniejszenia 
bólu woda zapobiega powstawaniu głębokich oparzeń) oraz 
przez podawanie środków przeciwbólowych. W przypadku 
oparzenia związkami chemicznymi należy je zmyć pod silnym 
strumieniem zimnej wody.

  - zabezpieczyć oparzoną powierzchnię przed zakażeniem 
poprzez zastosowanie opatrunku (np. jałowa gaza) przy 
oparzeniach I, II, III stopnia małych powierzchni ciała oraz 
przez przykrycie czystymi prześcieradłami, serwetami, 
rozwiniętymi płatami przy wystąpieniu oparzeń na dużych 
powierzchniach ciała



Porażenia prądem elektrycznym:

Prąd elektryczny oddziałuje na organizm człowieka:
miejscowo w postaci oparzenia ogólnie w postaci zaburzeń 
rytmu serca, włącznie z niebezpieczeństwem zatrzymania 
krążenia.
Pierwsza pomoc:

natychmiast uwolnić porażonego od działania prądu elektrycznego 
poprzez:
- wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego
- odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod 
napięciem (z zachowaniem odpowiedniej izolacji)

w zależności od stanu porażonego zastosować odpowiednie 
czynności ratownicze
- przy zatrzymaniu oddechu – sztuczne oddychanie
- przy zatrzymaniu czynności serca – masaż serca
- przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach itp. postępować 
właściwie dla tego rodzaju obrażeń.



Zatrucia chemiczne

Ze względu na drogę wchłonięcia trucizny rozróżniamy zatrucia 
przez:

– drogi oddechowe

– przewód pokarmowy

– skórę

Pierwsza pomoc:
Przy zatruciach drogą oddechową

- usunąć chorego z miejsca w którym nastąpiło zatrucie, a 
następnie wynieść na świeże powietrze,

- rozluźnić wszystkie uciskające części ubioru,

- zdjąć odzież, gdy istnieje podejrzenie, że mogła ona ulec 
zanieczyszczeniu środkami trującymi,



- zapewnić zatrutemu bezwzględny spokój,

- zapewnić choremu warunki umożliwiające ochronę przed 
utratą ciepłą,

- w przypadku braku akcji serca i oddychania (bezwzględnie 
pamiętając o skontrolowaniu drożności dróg oddechowych) 
rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca,

- w razie wystąpienia drgawek zabezpieczyć chorego przed 
przegryzieniem języka (np. włożyć między zęby kawałek 
drewna).



Zadławienia

a) Ciało obce w drogach oddechowych

Objawy:

– charakterystyczny odruch – ściskanie gardła dłońmi 
zaczerwienienie, zasinienie twarzy,

– gwałtowne, bezskuteczne, próby dokonania wdechu, 
mówienie 

Jeżeli ofiara zadławienia jest w stanie oddychać, rozmawiać 
lub kaszleć nie należy interweniować.



b) Sposób udzielania pierwszej pomocy:

DOROŚLI: 

Stojąc za osobą ratowaną, obejmij ją silnie oburącz tuż poniżej 
luków żebrowych i wykonaj 5 – 10 energicznych uciśnięć 
w kierunku przepony. 

U osób otyłych lub kobiet ciężarnych stojąc za osobą ratowaną 
pochyl jej tułów mocno do przodu i uderz dłonią 5 – 10 razy 
w plecy w okolice międzyłopatkową.

DZIECI: 

Pochylając tułów dziecka ku dołowi, zależnie od jego wieku, 
przewieszając przez kolano lub opierając na przedramieniu 
uderz dłonią 5 – 10 w okolicę międzyłopatkową.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


