
KONSTYTUCJA RP

ART. 66.

„Każdy ma prawo do bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy”



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI 
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Z DNIA 5 LIPCA 2007 R.
W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 

PRACY W UCZELNIACH
(Dz. U. Nr 128, poz.897)(Dz. U. Nr 128, poz.897)



Rektor jest obowiązany: 
� do organizowania szkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich 
studentów rozpoczynających naukę w uczelni.

� do utrzymywania w stanie zapewniającym 
bezpieczne i higieniczne użytkowanie 
posiadanych przez uczelnię obiektów, 
urządzeń i terenów sportowych.urządzeń i terenów sportowych.



� Rektor w przypadku stwierdzenia, że miejsce, w 
którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan 
znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów, jest 
obowiązany nie dopuścić do rozpoczęcia zajęć, 
wstrzymać zajęcia lub określić zadania i sposoby 
postępowania zapewniające bezpieczne 
prowadzenie tych zajęć. prowadzenie tych zajęć. 



� udostępnić studentom korzystającym 

z laboratoriów, warsztatów lub pracowni 
specjalistycznych, instrukcje uwzględniające zasady 
i przepisy BHP, a w szczególności

- warunki bezpiecznej obsługi maszyn i innych 
urządzeń,

- postępowanie z materiałami niebezpiecznymi     - postępowanie z materiałami niebezpiecznymi     
i szkodliwymi dla zdrowia,

- sposób posługiwania się środkami ochrony 
indywidualnej,

- postępowanie w sytuacjach stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia lub życia studentów,      
w tym udzielania pierwszej pomocy.



� zapewnić aby studenci przed dopuszczeniem do 
zajęć w pracowniach specjalistycznych, 
laboratoriach, warsztatach byli zaznajomieni z 
zasadami 
i przepisami BHP.

� wyznaczyć osoby zobowiązane do sprawdzenia 
przed rozpoczęciem zajęć        i dopuszczeniem przed rozpoczęciem zajęć        i dopuszczeniem 
do nich studentów czy stan techniczny maszyn i 
urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan 
laboratorium, warsztatu lub pracowni nie 
stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia studentów.



� prowadzić ewidencję wypadków studentów, 
którym ulegli podczas zajęć organizowanych przez 
uczelnię,

� obowiązany jest zapewnić, aby prowadzący zajęcia 
w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, 
laboratoriach oraz prowadzący zajęcia 
wychowania fizycznego byli przeszkoleni w wychowania fizycznego byli przeszkoleni w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy.



OBOWIĄZKI STUDENTÓW
� znać przepisy i zasady bhp obowiązujące 

studentów podczas przebywania w uczelni
� brać udział w szkoleniach oraz instruktażach z 

bezpieczeństwa i higieny pracy (nauki),
� dbać o przydzielone środki ochrony 

indywidualnej oraz stosować je zgodnie              
z przeznaczeniem, z przeznaczeniem, 

� dbać o porządek i ład w miejscu odbywania 
zajęć oraz domach studenta,

� stosować się do przepisów ochrony pożarowej,



� niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia 
o zauważonym wypadku podczas zajęć oraz 
ostrzegać  inne osoby                 o zagrożeniu,

� w razie gdy warunki na zajęciach nie
odpowiadają przepisom BHP i P-POŻ i
stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia studenta albo grożą takim
niebezpieczeństwem innym osobom, student maniebezpieczeństwem innym osobom, student ma
prawo powstrzymać się od zajęć, zawiadamiając
o tym niezwłocznie prowadzącego zajęcia i
podając motywy swoich spostrzeżeń.



USTAWA

z dnia 30 października 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych 
okolicznościach

(Dz. U. Nr 199, poz. 1674)(Dz. U. Nr 199, poz. 1674)



DEFINICJA WYPADKU

Za wypadek uzasadniający przyznanie 
świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane 

przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub 
śmierć, które nastąpiło

w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na 
studiach doktoranckich albo w czasie 

odbywania praktyki przewidzianej organizacją 
studiów lub nauki. 



RODZAJE WYPADKÓW

� ciężki,

� śmiertelny,

zbiorowy� zbiorowy



U S T A W A

z 30 października 2002 r.                       o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy   i chorób wypadków przy pracy   i chorób 
zawodowych 

(Dz. U. Nr 199, poz 1673)



Świadczenia z tytułu wypadków nie przysługują 
(art.. 21 ustawy):

� gdy wyłączną przyczyną wypadku było 
naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
życia lub zdrowia spowodowane umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa,

� gdy poszkodowany będąc pod wpływem 
środków odurzających, psychotropowych lub w 
stanie nietrzeźwym  w znacznym stopniu 
przyczynił się do powstania wypadku. 



PRACA PRZY KOMPUTERZE



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy na stanowiskach wyposażonychpracy na stanowiskach wyposażonych

w monitory ekranowe 

(Dz.U. nr 148, poz. 973).



MONITOR EKRANOWY

� znaki na ekranie powinny być wyraźne              i 
czytelne,

� obraz powinien być stabilny bez tętnienia         i 
innych form niestabilności,

� jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny 
być łatwe do regulowania 
w zależności od warunków oświetlenia stanowiska 
pracy, 



KLAWIATURA
�Powinna stanowić odrębny element  wyposażenia 
podstawowego stanowiska pracy
� Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać 
użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie 
powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych 
podczas pracy. Klawiatura powinna znajdować się w 
odległości 10 cm od brzegu biurka.odległości 10 cm od brzegu biurka.
�Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, 
a znaki powinny być kontrastowe i czytelne.



� Jeżeli chodzi o myszkę to wskazana jest myszka 
� z rolką przewijającą tekst. Zwłaszcza dla osób 

pracujących dużo z tekstem oraz dla internautów.

� Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne 
ustawienie elementów wyposażenia stanowiska 
pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia 
monitora ekranowego i klawiatury.

� Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać 
ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej 
odległości od pracownika, tj. w zasięgu jego kończyn 
górnych, bez konieczności przyjmowania 
wymuszonej pozycji.

� Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, 
najlepiej barwy jasnej.



Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska
powinno posiadać:

� dostateczną stabilność,
� regulację wysokości siedziska,
� regulację wysokości oparcia,
� wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia � wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia 

odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i 
odcinka udowego kończyn dolnych 

� możliwość obrotu wokół osi o 360o,
� podłokietniki



� Mechanizmy regulacji wysokości siedziska 
i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne 
i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby 
regulację można było wykonywać w pozycji 
siedzącej. 

� Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z � Jeśli przy pracy istnieje konieczność korzystania z 
dokumentów, stanowisko pracy należy 
wyposażyć w uchwyt na dokument, posiadający 
regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz 
odległości od pracownika 



� Stanowisko pracy powinno być tak 
zaprojektowane, aby pracownik miał 
zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, 
pozwalającą na umieszczenie wszystkich 
elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu 
kończyn górnych.

� Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy � Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy 
powinno być tak usytuowane            w 
pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi 
swobodny dostęp do tego stanowiska. 



� Odległość oczu pracownika od ekranu monitora 
powinna wynosić 40 - 75 cm.

� Odległości między sąsiednimi monitorami powinny 
wynosić co najmniej 60 cm, a między pracownikiem i 
tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 80 cm.

Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy � Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy 
wzrokowej. Natężenie światła w pomieszczeniu 
powinno być utrzymane na poziomie ok. 500 luksów 
.



� Wilgotność względna powietrza                        w 
pomieszczeniach przeznaczonych do pracy  z 
monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza 
niż 40%. Temperatura w pomieszczeniu powinna 
wynosić 200 C.

� Jest wskazanym, aby pomieszczenia posiadały � Jest wskazanym, aby pomieszczenia posiadały 
klimatyzację. Przy jej braku pomieszczenia powinny 
być często co 3-4 godziny wietrzone, zwłaszcza w 
okresie grzewczym.



� Na jedno stanowisko komputerowe powinno 
przypadać 13m3 objętości pomieszczenia oraz 2m2

wolnej powierzchni podłogi dla pracownika.

� Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę, 
wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy 
przy obsłudze monitora ekranowego. przy obsłudze monitora ekranowego. 





ZAGROŻENIA

� Podrażnienie błony śluzowej: reakcja na duże stężenie 
ozonu w powietrzu, wywołane m.in. przez drukarki 
laserowe. Typowymi objawami są: podrażnienie 
śluzówki oczu, nosa i krtani. 

� Syndrom Sicca: zauważalne zmniejszenie częstotliwości 
mrugania oczami spowodowane przez długotrwały 
kontakt z monitorem. Rogówka oka wysycha i 
wykrzywia się, a użytkownik stopniowo traci wzrok. wykrzywia się, a użytkownik stopniowo traci wzrok. 

� Bóle i zawroty głowy: konsekwencja przemęczenia 
oczu, złego stanowiska pracy, częstego korzystania z 
okularów do "rzeczywistości wirtualnej", stresu 
wzmaganego przez promieniowanie 
elektromagnetyczne. 



� Zaburzenia widzenia: przemęczenie oczu 
wywołane częstymi zmianami ogniskowej oraz 
wpatrywaniem się na przemian w obiekty 
mocno oświetlone położone blisko i znajdujące 
się w oddali, ukryte w mroku. Oczy są 
zaczerwienione, czujemy kłucia w oczach, bóle 
głowy, mamy widzenie podwójne i za mgłą, 
następstwa psychosomatyczne. następstwa psychosomatyczne. 

� Dolegliwości kręgosłupa i pleców, do których 
należą dyskopatia, skrzywienie kręgosłupa, 
przykurcze mięśni nóg. 



� Podrażnienie skóry i alergie wywołane ciągłym 
bombardowaniem skóry przez dodatnio 
naładowane cząstki kurzu odpychane przez 
monitor w kierunku użytkownika 

� Problemy z nadgarstkiem występują w wyniku 
nieprawidłowego ułożenia rąk podczas nieprawidłowego ułożenia rąk podczas 
korzystania z klawiatury. W najwęższym 
miejscu przegubu dłoni, tzw. kanale 
nadgarstka, nerwy są zbyt mocno ściśnięte. 
Wynikiem tego jest nadwrażliwość, drętwienie, 
mrowienie oraz ból kciuka i trzech kolejnych 
palców oraz całych dłoni i nadgarstków 





Art. 176. Kodeksu Pracy
„Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach 

szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. 
(Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) ws. wykazu 
prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia kobietzdrowia kobiet

Dla kobiet w ciąży są to prace przy obsłudze

monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na

dobę.



� Pracodawca jest obowiązany zapewnić 
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach    z 
monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę 
zdrowotną.

� Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom 
okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem 
lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych 
przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego.  





1. Aspekty prawne udzielania pomocy
2. Nagłe Zatrzymanie Krążenia
3. Basic Life Support oraz Łańcuch Przeżycia
4. Bezpieczeństwo i wzywanie pomocy
5. Postępowanie z osobą nieprzytomną
6. Postępowanie z osobą nieoddychającą
7. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna7. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna
8. Drgawki
9. Krwotoki
10. Urazy kostno-stawowe
11. Porażenia prądem
12.Oparzenia



Artykuł 162 KK zobowiązuje każdego do 
udzielenia pomocy:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia 
siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi 
lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub 
osoby do tego powołanej.

Dodatkowo kierowców obowiązuje artykuł 93 
KW

Art. 93. § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej 
pomocy ofierze wypadku,podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.



Czym jest pierwsza pomoc?
Artykuł 3 punkt 7 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym –

zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym
również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów
medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U.Nr 107, poz. 679), oraz produktów leczniczych wydawanych
bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

Jak mi prawo pomaga w udzielaniu pomocy?Jak mi prawo pomaga w udzielaniu pomocy?
1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz

podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne
niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.



Kto płaci za straty związane z udzielaniem
pomocy?

Art. 6. 1. Osobie, która poniosła szkodę na mieniu powstałą w następstwie udzielania przez nią
pierwszej pomocy, przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa
reprezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

2. Naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 1, obejmuje szkodę rzeczywistą.

Nie mamy obowiązku udzielania pomocy w 
sposób bezbłędny czy idealny. W ratowaniu 
życia mamy prawo się mylić, nawet jak życia mamy prawo się mylić, nawet jak 
popełnimy błąd i spowodujemy jakąś krzywdę 
to obowiązuje:

Art. 26 Kodeksu Karnego. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie
można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1,
poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.



Każdej osobie znajdującej się w 
niebezpieczeństwie utraty życia lub 
zdrowia

Nas najbardziej interesuje najpoważniejszy 
stan:

Nas najbardziej interesuje najpoważniejszy 
stan:

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA [NZK]

Śmierć człowieka jest procesem nie 
momentem. Dlatego mimo tego, że serce 
nie pracuje w ciągu kilku minut można 
doprowadzić do powrotu bicia serca. 
Dlatego staramy się leczyć NZK.



Nowoczesny system udzielania pierwszej 
pomocy, opracowywany przez 
Europejską Radę Resuscytacji, ostatnie 
wytyczne pochodzą z 2010 roku.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
[RKO] jest to proces zastępowania oraz 
przywracania krążenia i / lub oddechu 
osobie z zatrzymanym krążeniem.

Reanimacja jest to resuscytacja wraz z 
przywracaniem świadomości.





Najważniejszą rzeczą w pierwszej pomocy 
jest bezpieczeństwo.

Priorytetem jest bezpieczeństwo ratownika, 
na drugim miejscu pozostałych 
świadków, na trzecim dopiero osoby 
potrzebującej.potrzebującej.

„Dobry ratownik to żywy ratownik, martwy 
ratownik to kiepski ratownik.”

Wezwanie pomocy – program minimum - to 
praktycznie zawsze jest możliwe i nie 
naraża nas na niebezpieczeństwo



Telefonicznie:
- 999 preferowane, najszybsze wezwanie 

pomocy medycznej
- 112 wtedy, gdy trzeba wezwać więcej niż 

jedną służbę – policję, straż, pogotowie

Kolejność informacji:
gdzie
co
komu
kto zgłasza
Nie odkładamy słuchawki pierwsi!



1. Widzimy sytuację wymagającą 
interwencji

2. Oceniamy BEZPIECZEŃSTWO
3. Podchodzimy do potrzebującego
4. Sprawdzamy przytomność
5. Prosimy o pomoc osoby w otoczeniu
6. Sprawdzamy oddech
7. Układamy w pozycji bezpiecznej
8. Wzywamy pomoc
9. Co minutę sprawdzamy oznaki życia



Podchodzimy od boku osoby potrzebującej
Potrząsamy lekko, acz zdecydowanie za 

ramiona

Głośno wołamy – Słyszy nas Pan/Pani?Głośno wołamy – Słyszy nas Pan/Pani?
Co się stało?

Jeśli nie ma reakcji ani na potrząsanie ani 
na wołanie uznajemy, że ktoś jest 
nieprzytomny



Wymaga udrożnienia dróg oddechowych
Rękoczyn czoło-żuchwa

Obowiązuje zasada 3 P – Poczuj, Posłuchaj, PopatrzObowiązuje zasada 3 P – Poczuj, Posłuchaj, Popatrz

Trwa równo 10 sekund
1 lub 0 oddechów w tym czasie oznacza, że ktoś NIE 

ODDYCHA
2 i więcej oznacza, że oddycha



Metoda kątów prostych

Pozwala spokojnie oddychać
Zmniejsza ryzyko zachłyśnięcia



1. Widzimy sytuację wymagającą interwencji
2. Oceniamy BEZPIECZEŃSTWO
3. Podchodzimy do potrzebującego
4. Sprawdzamy przytomność
5. Prosimy o pomoc osoby w otoczeniu5. Prosimy o pomoc osoby w otoczeniu
6. Sprawdzamy oddech
7. Wzywamy pomoc
8. Rozpoczynamy 30 uciśnięć klatki piersiowej
9. 2 oddechy zastępcze
10. prowadzimy resuscytację w stosunku 30:2
aż do przyjazdu pogotowia, zmęczenia lub 

powrotu oznak życia 



Kładziemy ręce na środku klatki piersiowej
Jedna ręka na drugiej i przyciskamy dłonią, nie 

palcami
Uciskamy MOCNO, na głębokość co najmniej 5 

centymetrów!centymetrów!
Uciskamy w tempie 100-120 uderzeń na minutę

Jeśli nie zdecydujesz się podejmować 
oddechów ratowniczych uciskaj cały czas w 
stałym tempie 100-120 / min



Zaczynamy od udrożnienia dróg oddechowych
Zatykamy skrzydełka nosa
Obejmujemy naszymi ustami usta poszkodowanego
Wdmuchujemy powietrze przez około sekundęWdmuchujemy powietrze przez około sekundę
Głębokość wdechu normalna, jak zwykły wdech!
Obserwujemy unoszenie się klatki piersiowej



1. Oznaki życia – ruch, kaszel, 
oddech

2. Przybycie wykwalifikowanej 2. Przybycie wykwalifikowanej 
pomocy

3. Wyczerpanie uniemożliwiające 
dalsze prowadzenie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej



Jedna wzywa pomoc, druga rozpoczyna 
działanie w schemacie BLS

Gdy pomoc wezwana:Gdy pomoc wezwana:
Jedna osoba prowadzi RKO, druga 

odpoczywa
Zmiana co 2 minuty
Zmiana ma zająć jak najmniej czasu!



Automated External Defibrillator – AED

Może być wykorzystywany przy resuscytacji przez 
każdego – tak personel medyczny, jak i strażaków, każdego – tak personel medyczny, jak i strażaków, 
znawców pierwszej pomocy oraz zupełnych laików

Pozwala on na wykonanie defibrylacji – przepuszczenie 
przez pacjenta z NZK dużej dawki prądu, która 
uporządkowuje pracę serca, powodując powrót 
krążenia  





Urządzenie samo prowadzi przez resuscytację – po 
włączeniu informuje o kolejnych czynnościach

Należy bezwględnie słuchać zaleceń AED; on jest Należy bezwględnie słuchać zaleceń AED; on jest 
mądrzejszy od nas w sprawach medycznych.

Jednak jednej rzeczy urządzenie nie potrafi – oceniać 
bezpieczeństwa defibrylacji. Dlatego obowiązkiem 
każdego prowadzącego akcję ratowniczą jest 
zapewnienie bezpieczeństwa.



Nie wolno dotykać pacjenta ani w czasie analizy – wtedy 
analiza będzie nieskuteczna, ani tym bardziej w czasie 
defibrylacji – wtedy grozi porażeniem prądem!

Gdy pacjent jest mokry musimy wytrzeć klatkę 
piersiową, a gdy leży w wodzie należy przenieść go na 
suchą powierzchnię.

Jeśli pacjent jest bujnie owłosiony i dysponujemy golarką 
[w większości urządzeń jest dołączona] musimy ogolić 
klatkę piersiową.



Zawsze jeśli mamy pacjenta nieoddychającego i wiemy, że 
w okolicy jest AED wysyłamy kogoś po to urządzenie

Jeśli mamy pacjenta nieprzytomnego, oddychającego, po Jeśli mamy pacjenta nieprzytomnego, oddychającego, po 
ułożeniu w pozycji bezpiecznej można wysłać kogoś po 
AED na wszelki wypadek gdyby przestał oddychać, 
jednak póki oddycha urządzenia nie podłączamy!

Jak tylko pojawia się AED [nieważne w którym momencie] 
podłączamy sprzęt i stosujemy się do poleceń 
urządzenia.



1. Widzimy sytuację wymagającą interwencji
2. Oceniamy BEZPIECZEŃSTWO
3. Podchodzimy do potrzebującego
4. Sprawdzamy przytomność
5. Prosimy o pomoc osoby w otoczeniu5. Prosimy o pomoc osoby w otoczeniu
6. Sprawdzamy oddech
7. Wzywamy pomoc
8. Rozpoczynamy 30 uciśnięć klatki piersiowej
9. 2 oddechy zastępcze
10. prowadzimy resuscytację w stosunku 30:2
11. gdy pojawia się AED stosujemy się do jego poleceń 

pamiętając o bezpieczeństwie!



Zawsze musisz zadać pytanie - „co się stało?”

Jeśli osoba nie jest w stanie Ci odpowiedzieć natychmiast:

Wykonaj 5 uderzeń międzyłopatkowychWykonaj 5 uderzeń międzyłopatkowych

Jeśli dalej sytuacja się nie poprawiła to:

Wykonaj 5 uciśnięć nadbrzusza

Powtarzaj aż do poprawy stanu lub do utraty 
przytomności



Pojęcie „drgawki” nie zawsze znaczy „padaczka”.
Drgawki również to nie to samo co dreszcze!

Postępowanie w napadzie drgawek:Postępowanie w napadzie drgawek:
1. Zapewnij bezpieczeństwo choremu, odsuń wszystkie 

rzeczy niebezpieczne, daj mu przestrzeń.
2. Chroń jego głowę przed uderzeniami o podłoże.
3. Po ustąpieniu napadu drgawek zastosuj pozycję 

bezpieczną i kontroluj oddech co minutę.
4. Po powrocie przytomność zostań z tą osobą, aż 

odzyska kontakt słowno-logiczny. 



Silnie krwawiące rany najpierw należy ucisnąć!

Ucisk w miejscu krwawienia jest najlepszą metodą 
natychmiastowego zahamowania wypływu krwi.natychmiastowego zahamowania wypływu krwi.

Dopiero później montujemy opatrunek uciskowy.

Do rozważenia jest zastosowanie opaski uciskowej

W przypadku bardzo dużych krwotoków należy 
rozpocząć ratowanie od tamowania krwotoków, a 
później dopiero sprawdzać przytomność i oddech.



Niewielkie rany należy przemyć bieżącą wodą, 
ewentualnie wodą z mydłem.

Badania nie wykazują żadnej przewagi stosowania wody 
utlenionej, a wręcz mogą sugerować gorsze gojenie się 

SkaleczeniaSkaleczenia

utlenionej, a wręcz mogą sugerować gorsze gojenie się 
rany.

Krew wypływająca z rany oczyszcza ją, głównie należy 
skupić się na wyczyszczeniu brzegów rany i 
prawidłowym zabezpieczeniem rany właściwym 
opatrunkiem lub plastrem.



W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa zachowujemy 
ostrożność, staramy się nie wykonywać żadnych ruchów  
kręgosłupem poszkodowanego, poza trzema wyjątkami:

- niebezpieczeństwo miejsca zdarzenia

Urazy krUrazy kręęgosgosłłupaupa

- niebezpieczeństwo miejsca zdarzenia
- krwotok niemożliwy do opanowania bez ruszania 

poszkodowanym

oraz problemy z oddychaniem (również niedrożność dróg 
oddechowych, brak możliwości kontroli oddechu)



Każde porażenie prądem powyżej 230V bezwzględnie
należy skonsultować z lekarzem.

W przypadku NZK po porażeniu prądem leczenie przy W przypadku NZK po porażeniu prądem leczenie przy 
użyciu AED jest nadzwyczaj skuteczne!

W przypadku dużych porażeń bardzo często równolegle 
występują oparzenia skóry (nawet do 3 stopnia 
włącznie)



Zawsze najważniejsze jest izolacja od czynnika 
termicznego a następnie schładzanie, wedle reguły 
„15” :

- chłodzimy 15 minut
- wodą o temperaturze 15 stopni Celsjusza- wodą o temperaturze 15 stopni Celsjusza
- wodą bieżącą spadającą z wysokości 15 cm
- jeśli nie zaczęliśmy schładzać w ciągu pierwszych 15 

minut to później już nie schładzamy

Po 30 min od oparzenia
� Nie stosować chłodzenia!
� Zapewnić komfort cieplny, a wręcz ogrzewanie!



� Usuń czynnik sprawczy - parzący
� Usuń odzieŜ z poszkodowanego (tylko nie  
przylegającą) uŜywając rękawic ochronnych lub 
czystej  odzieŜy

� Usuń elementy metalowe np. pierścionki� Usuń elementy metalowe np. pierścionki
� Miejsce poparzone schładzaj zimną wodą,
nie  powiększając oparzonej powierzchni.

� ZałóŜ jałowy opatrunek
� Wezwij pogotowie 999 lub 112
� Zabezpiecz opakowanie po środku Ŝrącym.
� W przypadku połknięcia substancji Ŝrącej nie 
prowokuj  wymiotów



Postępowanie zależne od:
- substancji i jej cech fizycznych oraz chemicznych
- drogi wniknięcia / kontaktu
- stężenia i ewentualnego zagrożenia

Zatrucia chemiczneZatrucia chemiczne

Każda niebezpieczna substancja powinna posiadać w 
bezpośrednim sąsiedztwie kartę charakterystyki, gdzie 
w sekcji 4 znajduje się: 

- opis środków pierwszej pomocy
- najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki 

narażenia
- informacje dla lekarza



Postępowanie w dużym stopniu zależy od rozmiaru ciała obcego.

JeŜeli ciało obce w oku jest mniejszych rozmiarów np. 
piasek,  muszka, paproch topiasek,  muszka, paproch to

• Nie pozwól, aby poszkodowany pocierał oko.
• Postaraj się wypukać pozostający w oku przedmiot.
• Użyj kieliszka lub szklanki napełnionych wodą o 

temperaturze  pokojowej.
• Zbliż oko do naczynia tak by szczelnie przylegało i każ

poszkodowanemu otwierać i zamykać powiekę ( mrugać
).
Jeśli powy ższe zabiegi nie pomogły skontaktuj 
się  z lekarzem



Jeśli jest to du ży przedmiot  np. 
ołówek, no źyczki, nó ź to

• Nie wyciągaj ciała obcego z oka.
• Wezwij pogotowie ratunkowe!!!
• W oczekiwaniu na pogotowie zabezpiecz przedmiot, aby  nie 

wypad z rany
• Drugie zdrowe oko zakryj gazikiem w celu ograniczenia  • Drugie zdrowe oko zakryj gazikiem w celu ograniczenia  

ruchu gałek ocznych.
• Pozostań z poszkodowanym i nie pozwól mu się ruszać.
• Czekaj na ekipę pogotowia.



Złamania i zwichnięcia zabezpieczamy zgodnie z regułą 
Potta, która określa że:

W przypadku uszkodzenia kości unieruchamiamy daną W przypadku uszkodzenia kości unieruchamiamy daną 
kość i wszystkie sąsiednie stawy

W przypadku uszkodzenia stawu unieruchamiamy dany 
staw i wszystkie kości wchodzące w jego skład

Unieruchomienie ma głównie charakter przeciwbólowy!



• Unieruchom złamaną kończynę:
• Górną - przy użyciu chusty trójkątnej, odzieźy, itp..
• Dolną – stosując stabilizację (wykorzystaj jako szynę 

drugą  zdrową kończynę, przywiązując do niej chorą
nogę)

• Nie przenoś poszkodowanego jeźeli nie jest to konieczne
• W przypadku złamania otwartego załóŜ jałowy opatrunek
• Nie nastawiaj kości, nie oczyszczaj rany• Nie nastawiaj kości, nie oczyszczaj rany
• Wezwij pomoc 999 lub 112
• Kontroluj czynności Ŝyciowe  

poszkodowanego, zapewnij 
komfort  termiczny





Rana kończyny:
Ranę uciśnij za pomocą gazy opatrunkowej lub części 
ubrania.  Ranną kończynę najlepiej unieś powyżej poziomu
ciała.

TYLKO w wyjątkowych przypadkach (katastrofy, zmiażdżenia
kończyn) zakładaj opaskę uciskową

Rany i obra żenia głowy : poszkodowanego ułóżw pozycji  
półsiedzącej podpartej, ranę delikatnie osłoń opatrunkiem –
nie  uciskaj.



• Wykonaj uderzenia w okolicę  
międzyłopatkową 5 razy, (stań obok  
poszkodowanego, pochyl go na jednej  
swojej ręce, drugą ręką energicznie  
uderzaj w okolicę międzyłopatkową)

• Jeżeli to nie przynosi oczekiwanego  efektu, 
stań za poszkodowanym, obejmij  go od tyłu, 
zaplatając ręce na wysokości  nadbrzusza i 
wykonaj szybkie uciśnięcia  w kierunku 
dogłowowym (około 5 razy),dogłowowym (około 5 razy),

• Staraj się połączyć uciśnięcia z kaszlem

• Powtarzaj te czynności naprzemiennie,  aż 
do udrożnienia dróg oddechowych

• Jeżeli poszkodowany utracił przytomność  i nie 
oddycha rozpocznij resuscytację krążeniowo –
oddechową

• Wezwij Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112





Obowi ązki wła ściciela/u żytkownika obiektu 

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając 
ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, 

instalacyjnych i technologicznych;
2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane 

urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych 

i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne 
funkcjonowanie;

4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym 
lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji 
ratowniczej;

6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski 

żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.



Instrukcja bezpiecze ństwa po żarowego 

Zakładowa instrukcja bezpiecze ństwa po żarowego jest zbiorem 
zakładowych regulacji dotyczących zasad zapobiegania pożarom oraz 
zasad postępowania na wypadek wystąpienia pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia. 

Instrukcje te muszą być aktualizowane co 2 lata , a także po takich 
zmianach sposobu, które wpływają na zmianę warunków ochrony zmianach sposobu, które wpływają na zmianę warunków ochrony 
przeciwpożarowej. 

Warunki ochrony przeciwpo żarowej oraz plany w stosunku do 
obiektów i terenów, w których wymagane jest stosowanie systemu 
sygnalizacji pożarowej, …są przekazywane do właściwego miejscowo 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 
w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia 
działań ratowniczych.



Co w Instrukcji?

1. warunki ochrony przeciwpożarowej;

2. określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,  sposoby konserwacji;

3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych;

5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, treścią instrukcji;

7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników 
obiektu;

8. plany obiektów, ich usytuowanie, z uwzględnieniem graficznych danych:

•powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, odległości od obiektów sąsiadujących, 
przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji, w pomieszczeniach,

•parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

•występującej gęstości obciążenia ogniowego, kategorii zagrożenia ludzi, 

•lokalizacji stref zagrożenia wybuchem,

•podziału obiektu na strefy pożarowe,

•warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

•miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, itp.,

•wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

•hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

•dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.



Kodeks karny a ochrona przeciwpo żarowa

W rozdziale XX kodeksu karnego, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
powszechnemu, mamy zawartą informację o karach jakie grożą osobom 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo w miejscu pracy, które nie będą dbały o ochronę 
przeciwpożarową obiektu i doprowadzą w konsekwencji do poniższych zdarzeń:

Art. 163. § 1.Kto sprowadza zdarzenie, które zagra ża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:

1. pożaru ,
2. zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
3. eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnyc h albo innego 

gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji 
trujących, duszących lub parzących,

4. gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania 
jonizującego, podlega karze pozbawienia wolno ści od roku do lat 10 .

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.



Podstawowe obowi ązki pracownika w zakresie ochrony 
przeciwpo żarowej

1. znać postanowienia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

2. znać rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych

3. wiedzieć gdzie jest najbliższa gaśnica, znać jej typ oraz sposób użycia

4. wiedzieć jakie się inne dostępne środki gaśnicze w miejscu pracy4. wiedzieć jakie się inne dostępne środki gaśnicze w miejscu pracy

5. znać sposób powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej

6. prowadzić wszelkie prace niebezpieczne w sposób zgodny wymogami, 

nie prowadzić takich prac bez przygotowania

7. nie stwarzać ryzyka pożaru w związku z używaniem otwartego ognia 

lub wysokich temperatur



Najczęstsze przyczyny po żarów

1. nieostrożność osób przy posługiwaniu się otwartym ogniem

2. nieostrożność osób przy posługiwania się substancjami łatwozapalnymi

3. nieostrożność osób przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych3. nieostrożność osób przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych

4. wady i uszkodzenia instalacji elektrycznych

5. wady i uszkodzenia instalacji grzewczych



� 1. w jaki sposób – telefon, krzyk, instalacja?

� 2. sposób powiadomienia a czas rozpoczęcia działań przez PSP

� 3. co powiedzieć? – gdzie, co się pali, ile osób jest zagrożonych, jak

dojechać, przedstawić się, podać nr telefonu…dojechać, przedstawić się, podać nr telefonu…



Ochrona przeciwpo żarowa a kodeks pracy

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom 
informacje o pracownikach wyznaczonych do:
…..
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działa ń w zakresie zwalczania po żarów i ewakuacji 
pracowników ,

…zapewni ć łączność ze słu żbami zewn ętrznymi 
wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony 
przeciwpo żarowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy





� chłodzenie lub ograniczenie 
dopływu ciepła, obniżenie 
temperatury

� usunięcie/izolacja lub 
rozcieńczenie materiału palnego

� tłumienie/zobojętnienie 
atmosfery, ograniczenie 
dopływu utleniacza







�� wydzielanie dużych ilości ciepławydzielanie dużych ilości ciepła

�� możliwość bezpośredniego oddziaływania płomienimożliwość bezpośredniego oddziaływania płomieni

�� toksyczność produktów powstających podczas spalaniatoksyczność produktów powstających podczas spalania�� toksyczność produktów powstających podczas spalaniatoksyczność produktów powstających podczas spalania

�� postępujące zadymieniepostępujące zadymienie

�� nagrzewanie elementów konstrukcji, co grozi utratą nagrzewanie elementów konstrukcji, co grozi utratą 

stateczności konstrukcjistateczności konstrukcji

�� niebezpieczeństwo wybuchuniebezpieczeństwo wybuchu



Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
- w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 

a w  szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;

- w miejscach nienarażonych na uszkodzenia 
mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, 
grzejniki);

- nie dalej niż 30 m!
- zachowany dostęp o szerokości co najmniej 1 m.



� Mgła wodna: 

� Piana gaśnicza:

Proszki gaśnicze:                      � Proszki gaśnicze:                      

� Gazy obojętne :                          













Koc gaśniczy w pokrowcu     Koc gaśniczy po rozwinięciu 





Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

§ 13.1 Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową 
przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, 
niezakwalifikowaną do kategorii ludzi ZL IV, powinien co najmniej 
raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji 
oraz warunków ewakuacji.

2. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego 
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 
Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa 
w ust. 1 ,nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.



� składowanie materiałów palnych,

� ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek 

przedmiotów utrudniających ewakuację,przedmiotów utrudniających ewakuację,

� zamykanie drzwi ewakuacyjnych uniemożliwiające ich 

natychmiastowe otwarcie,

� uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść 

ewakuacyjnych i urządzeń do usuwania dymów i gazów 

pożarowych.



strefa 0 – jest to przestrzeń, w której gazowa atmosfera wybuchowa
(mieszanina wybuchowa) występuje ciągle, w długich okresach
czasu, (ponad 1000 godzin w roku), w czasie normalnych
warunków pracy urządzeń technologicznych. W zasadzie
warunki takie odpowiadają warunkom występującym we
wnętrzach zbiorników z cieczami palnymi, w rurociągach, w
reaktorach i innych urządzeniach technologicznych oraz niekiedyreaktorach i innych urządzeniach technologicznych oraz niekiedy
w przestrzeniach nad zbiornikami z dachami pływającymi, w
kanałach, studzienkach pod stropami itp.

strefa 1 – jest to przestrzeń, w której pojawienie się gazowej
atmosfery wybuchowej (mieszaniny wybuchowej) jest
prawdopodobne w warunkach normalnej pracy urządzeń
technologicznych ( od 10 do 1000 godzin w roku).

strefa 2 – jest to przestrzeń, w której w warunkach normalnej pracy
urządzeń technologicznych pojawienie się gazowej atmosfery
wybuchowej jest bardzo mało prawdopodobne (około 10 godzin
w roku).



� Granice wybuchowości (palności, zapłonu) są charakterystycznymi
cechami mieszanin palnych. Poza tymi granicznymi stężeniami składników
palnych w mieszaninie z utleniaczem zapłon mieszaniny nie nastąpi nawet,
jeśli źródło zapłonu będzie miało nieskończenie wielką energię:

� dolna granica wybuchowości (DGW) jest to najniższe stężenie paliwa w
mieszaninie palnej, poniżej którego nie jest możliwy zapłon mieszaninymieszaninie palnej, poniżej którego nie jest możliwy zapłon mieszaniny
pod wpływem czynnika inicjującego i dalsze samoczynne
rozprzestrzenianie płomienia w określonych warunkach badania,

� górna granica wybuchowości (GGW) jest to najwyższe stężenie paliwa w
mieszaninie palnej, powyżej którego nie jest możliwy zapłon mieszaniny
pod wpływem czynnika inicjującego i dalsze samoczynne
rozprzestrzenianie płomienia w określonych warunkach badania.



Wodór 4,1 74,2 4,0 94,0

Tlenek węgla 12,5 74,2 15,5 94,0

Metan 5,3 14,0 5,1 61,0

Etan 3,2 12,5 3,0 66,0

Gaz % gazu w powietrzu % gazu w tlenie

DGW GGW DGW GGW

Etan 3,2 12,5 3,0 66,0

Propan 2,4 9,5 2,3 55,0

Butan 1,9 8,4 1,8 48,0

Acetylen 2,5 80,0 2,5 98,0

Gaz koksowniczy 5,6 31,0 --- ---

Gaz wodny 6,2 72,0 --- ---

Gaz ziemny 4,5 17,0 --- ---

Gaz miejski 35,0 74,0 --- ---



� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów:

� § 2 : materiały niebezpieczne pożarowo:� § 2 : materiały niebezpieczne pożarowo:
a) gazy palne,
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
e) materiały wybuchowe i pirotechniczne,
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub 

polimeryzacji,
g) materiały mające skłonności do samozapalenia.



Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć przede 

wszystkim prace wykonywane przy użyciu ognia otwartego 

oraz w wysokich temperaturach (spawanie gazowe 

i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.). Prace 

niebezpieczne pożarowo jak prace remontowo-budowlane, 

związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz 

budynku lub na przyległym do niego terenie, należy prowadzić 

w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 



Przed rozpoczęciem prac …właściciel, zarządca lub użytkownik
obiektu jest obowiązany:

1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą 
wykonywane;

2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu 
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru 
lub wybuchu;
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru 
lub wybuchu;

3) wskazać osoby odpowiedzialne za przygotowanie, przebieg 
oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego 
upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami 
pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac.



� Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 
mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania 
pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest 
obowiązany:

1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą 
wykonywane;wykonywane;

2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do 
powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie 
miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu 
pracy;

4) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego 
upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi 
występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami 
mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.



� Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych należy:
1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu 

wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również 
elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji 
technicznych;

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w 
pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w 
pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace 
pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w 
pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace 
związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie 
wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem 
w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy 
wybuchowości;

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację 
wszelkich źródeł pożaru;

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były 
wykonywane, oraz rejony przyległe;

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego 
technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.



D Z I Ę K U J Ę 

Z A   U W A G Ę 


