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WSTĘP 

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 
przedstawione w niniejszym skrypcie charakteryzują się trzema 
aspektami, dotyczącymi: 
1. podstawowej wiedzy z dziedziny BHP, 
2. instruktaŜu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego 

studentów z zakresu BHP, 
3. instruktaŜu stanowiskowego w ramach szkolenia 

wstępnego z zakresu BHP studentów odbywających 
praktyki zawodowe. 

 
Uczelnia jest miejscem, gdzie między innymi są kształtowane 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nawyki do 
przestrzegania przepisów i zasad BHP. WaŜną rolę w tym 
zakresie odgrywają studenci tej uczelni. 

CEL WYKŁADU 

Celem wykładu jest uzyskanie przez studentów wiedzy 
i umiejętności w zakresie: 
– kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z 

przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– identyfikacji i oceny zagroŜeń związanych z wykonywaną 

pracą, praktyką i nauką, 
– metod ochrony przed zagroŜeniami dla zdrowia i Ŝycia 

pracowników i studentów, 
– postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach 

zagroŜeń. 
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TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

Obowiązkiem studenta jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu 
zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Tryb i sposób 
zaliczenia określa wykładowca prowadzący przedmiot. 
 
Skierowanie studenta na studencką praktykę zawodową moŜe 
nastąpić po uzyskaniu zaliczenia z przedmiotu zagadnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Student ma obowiązek poddać się szkoleniu w zakresie BHP w 
ramach wstępnego instruktaŜu stanowiskowego w instytucji 
czy jednostce, w której odbywa studencką praktykę zawodową. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Ramowe programy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla studentów i pracowników obejmują: 
− program instruktaŜu ogólnego, 
− program instruktaŜu stanowiskowego. 
 
1. Ramowy program instruktaŜu ogólnego 
 
1.1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, 

pracowników oraz poszczególnych komórek 
organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.4. Zasady ogólne poruszania się na terenie zakładu pracy. 
1.5. ZagroŜenia wypadkowe i zagroŜenie dla zdrowia 

występujące w zakładzie i podstawowe środki 
zapobiegawcze. 
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1.6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
związane z obsługą urządzeń technicznych 
oraz transportem wewnątrzzakładowym. 

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

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

1.9. Profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania 
w odniesieniu do stanowiska instruowanego. 

1.10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpoŜarowej oraz 
postępowania w razie poŜaru. 

1.11. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej 
w razie wypadku. 

 
2. Ramowy program instruktaŜu stanowiskowego 
 
2.1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej 

pracy, w tym w szczególności: 
a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: 

– elementów pomieszczenia pracy, w którym ma 
pracować pracownik, mających wpływ 
na warunki pracy pracownika (oświetlenie ogólne, 
ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, 
urządzenia ochronne itp.), 

– elementów stanowiska roboczego mających 
wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy 
(pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, 
wentylacja miejscowa, urządzenia 
zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
narzędzia, surowce i produkty itp.), 

– przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w 
nawiązaniu do procesu produkcyjnego 
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(działalności) w całej komórce organizacyjnej 
i zakładzie pracy, 

b) omówienie zagroŜeń występujących przy określonych 
czynnościach na stanowisku pracy i sposobów 
ochrony przed zagroŜeniami, 

c) przygotowanie wyposaŜenia stanowiska roboczego do 
wykonywania określonego zadania. 

2.2. Pokaz przez instruktora, sposobu wykonywania pracy na 
stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem 
poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 

2.3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod 
kontrolą instruktora. 

2.4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem 
instruktora. 

2.5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez 
pracownika. 
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PROCES DYDAKTYCZNY 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest podstawową zasadą 
prawa pracy. Głównie chodzi tutaj o ochronę zdrowia i Ŝycia 
zatrudnionych pracowników oraz zapewnienie im 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co zostało 
wyraŜone w kodeksie pracy. Przepisy oraz zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera dział X Kodeksu 
Pracy. 

Nadzór i kontrola warunków pracy jest przedmiotem 
działań problemowych planowych i doraźnych. Nadzór 
i kontrolę nad warunkami pracy pełnią: 

– Państwowa Inspekcja Pracy, 
– Inspekcja Sanitarna, 
– Inspekcja Ochrony Środowiska, 
– Urząd Dozoru Technicznego, 
– Państwowa StraŜ PoŜarna, 
– Związki Zawodowe, 
– Społeczna Inspekcja Pracy. 

2. Obowiązki i uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy pracodawca 
ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładzie. Kodeks Pracy określa m.in. podstawowe 
obowiązki i uprawnienia pracodawcy, obowiązki osób 
kierujących pracownikami w zakresie BHP, obowiązki i prawa 
pracowników w zakresie BHP oraz obowiązki pracodawcy w 
stosunku do osób niebędących pracownikami. 
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Podstawowe obowiązki pracodawcy:1 
- ochrona zdrowia i Ŝycia pracownika przez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, 

- organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy, 

- zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wydawanie poleceń usunięcia uchybień BHP oraz 
kontrolowanie wykonania tych poleceń, 

- zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji 
i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad 
warunkami pracy, 

- zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora 
pracy. 

 
Uprawnienia pracodawcy: 
- nagradzanie i wyróŜnianie pracowników, 
- stosowanie kary upomnienia i nagany za nieprzestrzeganie 

przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpoŜarowych, 

- stosowanie kary pienięŜnej za nieprzestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, opuszczanie pracy bez 
usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie 
nietrzeźwości lub spoŜywanie alkoholu w czasie pracy. 

 
Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP:2 
- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami 

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

                                                 
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: 
Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.). 
2 TamŜe. 
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- dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz 
ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie prac, 
uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy 
i wyposaŜenia technicznego, a takŜe o sprawność środków 
ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 

- egzekwowanie przestrzegania przez pracowników 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- zapewnienie wykonywania zadań lekarza sprawującego 
opiekę zdrowotną nad pracownikami. 

 
Obowiązki pracowników w zakresie BHP:3 
- znajomość i przestrzeganie przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- branie udziału w szkoleniu i instruktaŜu z zakresu BHP 

oraz poddawanie się egzaminom sprawdzającym, 
- wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami 

i zasadami BHP oraz stosowanie się do wydawanych w 
tym zakresie poleceń i wskazówek przełoŜonych, 

- dbanie o naleŜyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu 
oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a takŜe uŜywanie 
przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜy i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym 
badaniom lekarskim, 

- niezwłoczne zawiadamianie o zauwaŜonym w zakładzie 
wypadku albo zagroŜeniu Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz 
ostrzeganie współpracowników, a takŜe innych osób 

                                                 
3 TamŜe. 
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znajdujących się w strefie zagroŜenia o groŜącym im 
niebezpieczeństwie, 

- współdziałanie z pracodawcą i przełoŜonym w wypełnianiu 
obowiązków dotyczących BHP. 

 
Prawa pracownika w zakresie BHP:4 
- pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy, 

zawiadamiając o tym  niezwłocznie przełoŜonego, w razie 
gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP 
i stwarzają bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia 
pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi 
niebezpieczeństwem innym osobom, 

- pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagroŜenia, 
zawiadamiając o tym przełoŜonego, jeŜeli 
powstrzymywanie się od wykonywania pracy nie usuwa 
zagroŜenia, o którym mowa powyŜej, 

- pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas 
powstrzymywania się od wykonywania pracy lub oddalenia 
się z miejsca zagroŜenia. 

 
Obowiązki pracodawcy w stosunku do osób niebędących 
pracownikami: 
- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

osobom fizycznym, wykonującym pracę na innej podstawie 
niŜ stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę, 

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć 
odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów 
i uczniów niebędących jego pracownikami, 

- zastosowanie środków niezbędnych do zapewnienia 
ochrony Ŝycia lub zdrowia osobom niebiorącym udziału w 
procesie pracy, a mającym dostęp do miejsca, w którym 
wykonuje się prace, 

                                                 
4 TamŜe. 
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- przydzielanie niezbędnej odzieŜy roboczej i środków 
ochrony indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe 
prace albo czynności inspekcyjne, w czasie których ich 
własna odzieŜ moŜe ulec zniszczeniu lub znacznemu 
zabrudzeniu, a takŜe ze względu na niebezpieczeństwo 
wykonywania tych prac lub czynności. 

3. SłuŜba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

Pracodawca zatrudniający więcej niŜ 100 pracowników 
tworzy słuŜbę bezpieczeństwa i higieny pracy pełniącą funkcje 
doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. JeŜeli pracodawca nie jest obowiązany do powołania 
słuŜby BHP, obowiązek wykonywania zadań tej słuŜby 
spoczywa na pracodawcy. Pracodawca moŜe powierzyć 
wykonywanie zadań słuŜby BHP specjalistom spoza zakładu 
pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. 
Właściwy inspektor pracy moŜe jednak nakazać utworzenie 
słuŜby BHP przez pracodawcę zatrudniającego mniejszą liczbę 
pracowników niŜ 100, jeŜeli jest to uzasadnione stwierdzonymi 
zagroŜeniami zawodowymi. 5 

 
Do podstawowych zadań słuŜby BHP naleŜy w 

szczególności:6 
- sporządzanie, co najmniej raz w roku, okresowych 

analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych 
i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 
zagroŜeniom Ŝycia i zdrowia pracowników oraz 
poprawę warunków pracy, 

                                                 
5 TamŜe. 
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 
słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704). 
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- bieŜące informowanie pracodawcy o stwierdzonych 
zagroŜeniach zawodowych wraz z wnioskami 
zmierzającymi do usuwania tych zagroŜeń, 

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz 
przestrzegania zasad i przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- prowadzenie rejestrów i gromadzenie dokumentów 
dotyczących wypadków przy pracy, chorób 
zawodowych i badań środowiska pracy. 

 
Pracownicy – specjaliści słuŜby BHP, w związku z 

wykonywaniem swoich czynności słuŜbowych posiadają 
szerokie uprawnienia w zakresie: 7 

- przeprowadzenia kontroli stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a takŜe przestrzegania przepisów oraz 
zasad w tym zakresie, w zakładzie pracy i w kaŜdym 
innym miejscu wykonywania pracy, 

- występowania z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 
zagroŜeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych 
oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

- wstrzymywania niezwłocznie pracy maszyny lub 
innego urządzenia technicznego w razie bezpośredniego 
zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia pracownika lub innych 
osób, 

- odsuwania niezwłocznie pracownika zatrudnionego 
przy pracy wzbronionej, 

- odsuwania niezwłocznie pracownika, który swoim 
zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy, 
stwarza bezpośrednie zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia 
własnego lub innych osób, 

- wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne 
wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub 

                                                 
7 TamŜe. 
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w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do 
wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia 
bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia 
pracowników albo innych osób. 

4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów oraz zasad 
BHP 

Pracodawca i pracownik ponosi odpowiedzialność za 
naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. RozróŜnia się trzy podstawowe rodzaje 
odpowiedzialności pracownika: 

- odpowiedzialność porządkowa (art. 108 k.p.), 
- odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika (art. 283 k.p.), 
- odpowiedzialność karna (art. 220 i 221 k.k.). 
Odpowiedzialność porządkowa ma zastosowanie w 

stosunku do wszystkich pracowników. Pracodawca moŜe 
ukarać pracowników za naruszenie przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy karą upomnienia, nagany lub 
karą pienięŜną. 

 
Odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika ma zastosowanie w stosunku do osób 
odpowiedzialnych za stan BHP w zakładzie pracy albo 
kierujących pracownikami w przypadku nieprzestrzegania 
przepisów lub zasad BHP. W wyŜej wymienionych sprawach 
inspektorzy PIP mogą ukarać mandatem do wysokości 500 zł 
lub wystąpić o ukaranie karą grzywny. 

 
Odpowiedzialność karna ma zastosowanie w stosunku do 

osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za bezpieczeństwo 
i higienę pracy, które nie dopełniają w tym zakresie swoich 
obowiązków, naraŜając przez to pracownika na bezpośrednie 
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niebezpieczeństwo utraty Ŝycia albo cięŜkiego uszczerbku na 
zdrowiu. Osoby takie podlegają karze pozbawienia wolności 
do lat 3. Natomiast w przypadku działania nieumyślnego 
podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze 
pozbawienia wolności do roku. Sankcje karne dotyczą takŜe 
osób, które nie zawiadamiają właściwego organu o wypadku 
przy pracy, chorobie zawodowej lub nie sporządzają 
wymaganej dokumentacji. 

5. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy rozróŜnia się 
szkolenie wstępne i okresowe. Zarówno szkolenie wstępne, jak 
i okresowe przeprowadzane jest według programów 
opracowanych dla poszczególnych grup (stanowisk). Nie 
wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania 
nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obejmuje: 8 
- szkolenie wstępne ogólne (instruktaŜ ogólny), 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaŜ 

stanowiskowy), 
- szkolenie okresowe. 
 
InstruktaŜ ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 

pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie oraz 
uczniowie szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę 
zawodu w zakładzie pracy, przed dopuszczeniem do 

                                                 
8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285). 
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wykonywania pracy. InstruktaŜ ogólny prowadzą pracownicy – 
specjaliści słuŜby BHP albo pracodawcy lub pracownicy 
wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone 
aktualne szkolenie w zakresie BHP. 

InstruktaŜ ogólny powinien zapoznawać pracownika z 
podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartymi w Kodeksie Pracy, układach zbiorowych pracy oraz 
regulaminach pracy. NaleŜy równieŜ zapoznać pracownika z 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 

 
InstruktaŜ stanowiskowy przeprowadza się przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku pracy dla pracowników produkcyjnych i innych, 
których charakter pracy będzie wiązał się z bezpośrednimi 
kontaktami z produkcją, jej kontrolą lub z naraŜeniem na 
zagroŜenia zawodowe. RównieŜ instruktaŜ stanowiskowy 
obejmuje pracowników przenoszonych na wyŜej 
wymienionych stanowiska oraz zatrudnionych na tych 
stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego, 
wprowadzenia substancji szkodliwych dla zdrowia czy nowych 
narzędzi, maszyn i innych urządzeń. InstruktaŜ stanowiskowy 
dotyczy takŜe studentów odbywających praktyki studenckie 
oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. 

InstruktaŜ stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca 
pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz 
przeszkoloną w zakresie metod prowadzenia instruktaŜu. 

InstruktaŜ stanowiskowy powinien zapoznać pracownika z 
zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagroŜeniami, metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Szkolenie okresowe z zakresu BHP odbywają te same 
osoby, które przeszły szkolenie wstępne. Szkolenie okresowe 
ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz 
umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
TakŜe jego celem jest zaznajomienie uczestników szkolenia z 
nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym 
zakresie. 

Szkolenie takie dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niŜ 
raz na 3 lata. Natomiast szkolenie pracowników na 
stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie 
duŜe zagroŜenia przeprowadza się nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Szkolenie okresowe dla pozostałych pracowników, tj. 
zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, przeprowadza 
się nie rzadziej niŜ raz na 5 lat. W przypadku pracowników 
administracyjno-biurowych, nie rzadziej niŜ raz na 6 lat a dla 
słuŜby BHP – co 8 lat. Szkolenie przeprowadzane moŜe być w 
formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. 

Szkolenie okresowe pierwsze dla pracodawców lub osób 
kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie 6 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 
Natomiast dla pozostałych osób szkolenie takie przeprowadza 
się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. 

Obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie 
częstotliwości szkoleń okresowych. Ustala on, po konsultacji z 
pracownikami lub ich przedstawicielami częstotliwość i czas 
trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na 
określonych stanowiskach. W tym przypadku naleŜy brać pod 
uwagę rodzaj wykonywanej pracy i jej warunki na tych 
stanowiskach. 

PowyŜsze szkolenie odbywają osoby będące pracodawcami 
i inne osoby kierujące pracownikami. W szczególności 
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. TakŜe 
pracownicy inŜynieryjno-techniczni (projektanci, konstrukto-
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rzy, technolodzy, organizatorzy produkcji), pracownicy słuŜby 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące te 
słuŜby. Szkoleniem tym objęci są  teŜ pracownicy 
administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyŜej. 
Natomiast ich charakter pracy wiąŜe się z naraŜeniem na 
czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciąŜliwe i niebezpieczne oraz 
z odpowiedzialnością bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem 
sprawdzającym. Głównie chodzi o sprawdzenie poziomu 
przyswojenia przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej 
programem szkolenia i umiejętności wykonywania lub 
organizowania pracy zgodnie z przepisami BHP. Organizator 
szkolenia przeprowadza egzamin końcowy i wydaje stosowne 
zaświadczenie.9 
 

Rozwiązany został ponadto problem określenia jednolitego 
wzoru druku karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP. 
Stosowanie tego druku jest obowiązkowe w celu 
dokumentowania odbycia szkoleń BHP. Druk ten stanowi 
integralną całość i nie jest dopuszczalne fizyczne dzielenie go 
na części. 
 

                                                 
9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 180, poz. 1860). 



 

22 

Druk karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP. 
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6. Teren zakładu pracy oraz pomieszczenia pracy 
i pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

Miejsca w zakładzie pracy, w których występują 
zagroŜenia dla pracowników powinny być:  
− oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami 

bezpieczeństwa zgodnie z Polską Normą; znaki 
bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do 
linii wzroku – w miejscu lub najbliŜszym otoczeniu 
określonego zagroŜenia, a w przypadku ogólnego 
zagroŜenia – przy wejściu na teren, gdzie występuje takie 
zagroŜenie; 

− wyłączone z uŜytkowania poprzez ich odpowiednie 
wygrodzenie lub w inny sposób, jeŜeli oznakowanie 
barwami i/lub znakami bezpieczeństwa nie jest 
wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracownika; 

− zamknięte odpowiednimi pokrywami – w przypadku 
otworów i zagłębień – lub jeśli jest to niemoŜliwe, 
właściwie ogrodzone i oznakowane; 

− pomalowane barwami bezpieczeństwa (zgodnie z Polską 
Normą), jeśli występują na przejściach zagraŜających 
potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem, np. stopnie; 

− zagrodzone lub zabezpieczone w inny sposób, jeśli 
występuje moŜliwość niespodziewanego wtargnięcia 
pieszych na drogę. 
 
Pomieszczenia pracy to pomieszczenia przeznaczone na 

pobyt pracowników, w których wykonywana jest praca. Nie 
uwaŜa się pomieszczenia za przeznaczone na pobyt 
pracowników, w których: 
− łączny czas przebywania tych samych pracowników w 

ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niŜ 2 godziny, a 
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wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź 
praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z 
dozorem lub konserwacją urządzeń albo utrzymaniem 
czystości i porządku; 

− mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na 
zapewnienie odpowiednich warunków przebywania 
pracowników w celi ich obsługi, bez zastosowania środków 
ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reŜimu 
organizacji pracy; 

− jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezaleŜnie 
od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących 
się obsługą. 
Pomieszczenia stałej pracy są to pomieszczenia, w których 

przebywanie tego samego pracownika w ciągu jednej doby 
przekracza 4 godziny. Natomiast pomieszczenia czasowej 
pracy są to pomieszczenia, w których łączny czas przebywania 
tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 
godzin. 

 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujące się w 

nich urządzenia, pracodawca jest obowiązany utrzymać w 
stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z 
nich przez pracowników. Pomieszczenia te powinny 
znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo 
w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem, które 
w przypadku przechodzenia z ogrzewanych pomieszczeń pracy 
powinno być równieŜ ogrzewane. Usytuowanie pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych powinno uniemoŜliwiać pracownikom 
korzystającym z nich, przechodzenie przez pomieszczenia, 
w których stosowane są substancje trujące lub materiały 
zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące, 
jeŜeli nie pracują oni w kontakcie z tymi czynnikami. 

Wysokość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie 
powinna być mniejsza niŜ 2,5 m w świetle (z wyjątkiem łaźni 
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ogólnodostępnych, których wysokość powinna wynosić co 
najmniej 3,0 m). Dopuszcza się zmniejszenie wysokości do 
2,2 m w świetle – w przypadku usytuowania ich w suterenie, 
piwnicy lub na poddaszu (z wyjątkiem ogólnodostępnych 
ustępów i łaźni). Pomieszczenia te powinny być ogrzewane, 
oświetlane i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi i Polską Normą. 10 

7. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla budynków 

Obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia 
pracy, powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby 
budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym 
przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na 
podstawie projektów uwzględniających wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy. PowyŜsze wymagania muszą 
być pozytywnie zaopiniowane przez uprawnionych 
rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Obowiązkiem pracodawcy jest równieŜ utrzymywać obiekty 
budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a 
takŜe tereny i urządzenia z nimi związane w stanie 
zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
Ponadto w gestii pracodawcy jest zapewnić pomieszczenia 
pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby 
zatrudnionych pracowników.11 

 

                                                 
10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn.zm.). 
11 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (...) op. cit. 
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8. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz substancje 
chemiczne i czynniki rakotwórcze 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak 
konstruowane i budowane, aby zapewniały bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy, a w szczególności zabezpieczały 
pracownika przed: 
− urazami, 
− działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, 
− poraŜeniem prądem elektrycznym, 
− nadmiernym hałasem, 
− szkodliwymi wstrząsami, 
− działaniem wibracji i promieniowania, 
− szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych 

czynników środowiska pracy, 
a takŜe uwzględniały zasady ergonomii. 

Niedopuszczalne jest wyposaŜenie stanowisk pracy w 
maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają 
wymagań dotyczących oceny zgodności określonych 
w odrębnych przepisach. 

 
Przed dopuszczeniem do stosowania nowych materiałów 

i procesów technologicznych naleŜy ustalić stopień ich 
szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjąć odpowiednie 
środki profilaktyczne. Stosowanie niebezpiecznych substancji 
chemicznych i niebezpiecznych preparatów chemicznych jest 
dopuszczalne jedynie pod warunkiem zastosowania środków 
zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i Ŝycia. 
Dlatego niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych 
substancji chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny 
i umoŜliwiający ich identyfikację. Niedopuszczalne jest 
równieŜ stosowanie niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji 
i preparatów oraz kart charakterystyki, a takŜe opakowań 
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zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, poŜarem 
lub wybuchem. 

 
W razie zatrudnienia pracownika w warunkach naraŜenia 

na działanie substancji i czynników rakotwórczych, 
pracodawca jest zobowiązany zastępować te substancje 
i czynniki mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosować inne 
dostępne środki ograniczające stopień tego naraŜenia. 
Pracodawca jest obowiązany rejestrować wszystkie rodzaje 
prac w kontakcie z substancjami i czynnikami o działaniu 
rakotwórczym, a takŜe o prawdopodobnym działaniu 
rakotwórczym. 12 

9. Prace szczególnie niebezpieczne 

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace: 
a) budowlane, rozbiórkowe, remontowe, montaŜowe 

prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego 
części; 

b) w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych; 

c) przy uŜyciu materiałów niebezpiecznych; 
d) na wysokościach, 
e) określone jako szczególnie niebezpieczne w innych 

przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 
f) o zwiększonym zagroŜeniu lub wykonywane w 

utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako 
szczególnie niebezpieczne. 

10. Ryzyko zawodowe 

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepoŜądanych zdarzeń związanych 
                                                 
12 TamŜe. 
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z wykonywaną pracą, powodujące straty, w szczególności zaś 
wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków 
zdrowotnych w wyniku zagroŜeń zawodowych występujących 
w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować 
ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz 
stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające 
ryzyko. 

W szczególności pracodawca jest zobowiązany: 
− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób 

zabezpieczający pracowników przed zagroŜeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych dla zdrowia i uciąŜliwości z 
uwzględnieniem moŜliwości psychofizycznych 
pracowników, 

− zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia 
pracowników, głównie poprzez stosowanie technologii, 
urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących 
takich zagroŜeń, 

− jeŜeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja 
zagroŜeń nie jest moŜliwa, naleŜy stosować 
odpowiednie rozwiązanie organizacyjne i techniczne, w 
tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, 
ograniczające wpływ tych zagroŜeń na zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników, 

− pracodawca powinien zapewnić pracownikom 
informacje o istniejących zagroŜeniach, przed którymi 
chronić ich będą środki ochrony indywidualnej 
oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 
stosowania, 

− przy pracach stwarzających niebezpieczeństwo, gdy 
wymaga tego sytuacja, do kierowania ludźmi 
wykonującymi te prace powinny być stosowane 
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sygnały bezpieczeństwa ręczne lub komunikaty 
słowne.13 

 
Celem ryzyka zawodowego jest sprawdzenie, czy 

zagroŜenia występujące na stanowiskach pracy zostały 
zidentyfikowane i czy jest znane ryzyko zawodowe związane z 
tymi zagroŜeniami. TakŜe wskazanie, Ŝe zastosowane środki 
profilaktyczne są odpowiednie i wystarczające w odniesieniu 
do zidentyfikowanych zagroŜeń. RównieŜ wykazanie tego, Ŝe 
dokonany wybór materiałów, wyposaŜenia stanowisk, 
organizacji pracy, środków ochrony i ludzi wykonujących 
pracę jest odpowiedni w odniesieniu do zidentyfikowanych 
zagroŜeń oraz ryzyka zawodowego. WaŜną rolę w tym zakresie 
odgrywa ustalenie priorytetowych działań zmierzających do 
eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego. Do celu 
ryzyka zalicza się sprawdzenie, czy ryzyko zawodowe jest na 
poziomie akceptowalnym, a zastosowane środki są 
odpowiednie, ponadto zapewnienie ciągłej poprawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza tym wykazanie 
pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, np. 
inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy, Ŝe ryzyko jest znane. 
 

Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego: 
− zapewnić zasoby niezbędne do prowadzenia oceny ryzyka 

zawodowego, 
− wyznaczyć odpowiednie osoby do przeprowadzenia oceny 

ryzyka zawodowego, 
− określić potrzeby szkoleniowe i zapewnić szkolenie 

osobom przeprowadzającym ocenę ryzyka zawodowego, 
− zapewnić udział pracowników w ocenie ryzyka 

zawodowego, 

                                                 
13 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. (...) op. cit. 
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− zapewnić osobom oceniającym ryzyko zawodowe dostęp 
do odpowiednich informacji i zasobów w tym potrzebnych 
konsultacji i usług, 

− przeprowadzić analizę struktury organizacyjnej w celu 
sporządzenia wykazu stanowisk pracy, 

− określić sposób informowania pracowników o wynikach 
oceny ryzyka zawodowego, 

− wyznaczyć osobę odpowiedzialną za planowanie 
i koordynowanie działań związanych z oceną ryzyka 
zawodowego. 

 
Źródłami informacji potrzebnych do oceny ryzyka 

zawodowego są dane techniczne urządzeń, maszyn i narzędzi 
stosowanych na stanowisku pracy oraz dokumentacja 
techniczno-ruchowa i instrukcje stanowiskowe. Brane są pod 
uwagę wyniki pomiarów czynników szkodliwych 
i niebezpiecznych występujących w środowisku pracy. Przy 
ocenie ryzyka zawodowego wykorzystana jest dokumentacja 
dotycząca wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Podstawowym źródłem informacji do oceny ryzyka 
zawodowego są przepisy prawa, normy techniczne i literatura 
naukowo-techniczna, w tym karty substancji chemicznych itp. 
Ponadto informacji o analizowanym stanowisku mogą 
dostarczyć obserwacje środowiska pracy (czynniki wewnętrzne 
i zewnętrzne) oraz obserwacje zadań wykonywanych przez 
pracownika na stanowisku pracy i poza stanowiskiem pracy. 
RównieŜ duŜo dają wywiady z pracownikami. Niezbędne 
informacje zawiera analiza organizacji działań, mających na 
celu zapewnienie właściwych warunków pracy. 
 

Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z 
zagroŜeniami zidentyfikowanymi na stanowiskach pracy 
polega na ustaleniu: 
− prawdopodobieństwa wystąpienia zagroŜeń, 
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− cięŜkości szkodliwych następstw tych zagroŜeń. 
 
Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej 

na podstawie wartości wielkości charakteryzujących naraŜenie 
wyraŜają wzory: 

 
 Rd →  Pi > Pmax (1) 

 Rś →  Pmax > Pi > 0,5 Pmax (2) 

 Rm →  Pi < 0,5 Pmax (3) 

gdzie: 
Rd – ryzyko duŜe, 
Rś – ryzyko średnie, 
Rm – ryzyko małe, 
Pmax – wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej 

naraŜenie, np. NDS, NDN itp., 
Pi – wartość zmierzona. 

 
Szacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej 

odbywa się według PN-N-18002 na podstawie wartości 
dopuszczalnych NDS lub NDN i zmierzonych (krotność NDS 
lub NDN) czynników szkodliwych w środowisku pracy. 
Podstawą do oszacowania mogą być: 
− dane o wypadkach przy pracy oraz chorobach zawodowych 

i innych, 
− informacje zawarte w przepisach prawnych, normach 

i w literaturze specjalistycznej, 
− opinie ekspertów. 
Przy wyznaczaniu dopuszczalności ryzyka zawodowego, 
podstawowym kryterium dopuszczalności tego ryzyka są 
wymagania obowiązujących przepisów prawnych i innych 
dokumentów normatywnych. W przypadku braku 
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odpowiednich wymagań przepisów prawnych i innych, zaleca 
się ustalenie kryteriów dopuszczalności ryzyka zawodowego z 
uwzględnieniem opinii ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa 
i higieny pracy, własnych doświadczeń oraz opinii 
pracowników.14 

11. Pomiary czynników szkodliwych oraz ocena zgodności 
wyrobów 

Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać na swój koszt 
badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów 
oraz udostępniać je pracownikom. Badania te przeprowadza się 
co 2 lata, raz w roku lub co 6 miesięcy w zaleŜności od stopnia 
stęŜenia lub natęŜenia tych czynników. 

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
występujących w środowisku pracy, mogą być wykonywane 
przez laboratoria: 

− Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
− jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie 

medycyny pracy i Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy, 

− akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach 
i certyfikacji, 

− upowaŜnione przez Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego. 15 

 
Ocena zgodności wyrobów oznacza działania zmierzające 

do wykazania, Ŝe naleŜycie zidentyfikowany wyrób lub proces 

                                                 
14 Polska Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. 
15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 
1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz.U. Nr 86, poz. 394). 



 

33 

jego wytwarzania jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi 
lub szczegółowymi. Ocenie takiej podlegają wprowadzone do 
obrotu wyroby, które mogą stwarzać zagroŜenie lub słuŜą 
ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia, mienia lub środowiska. 

Warunki i tryb oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi 
lub szczegółowymi wymaganiami określa w drodze 
rozporządzeń Rada Ministrów. Ocena zgodności wyrobów jest 
obowiązkowa przed wprowadzeniem ich do obrotu. 16 

12. Nauka i praca przy komputerze oraz w laboratoriach 
i pracowniach szkolnych 

Podczas pracy z komputerem człowiek moŜe być naraŜony 
na róŜne czynniki szkodliwe i uciąŜliwe. 

 
Do czynników szkodliwych naleŜy zaliczyć w szczególno-

ści: 
− pole elektrostatyczne rzędu do 100 V/m w odległości 

około 50  cm od ekranu, wywołane wysokim 
potencjałem dodatnim monitora ekranowego, 

− promieniowanie elektromagnetyczne, indukowane 
przez prądy i napięcia o róŜnych pasmach 
częstotliwości, szczególnie małych i bardzo małych 
częstotliwości, 

− promieniowanie jonizacyjne, 
− promieniowanie ultrafioletowe. 
Wymienione wyŜej czynniki szkodliwe nie występują przy 

ekranach ciekłokrystalicznych i plazmowych. 
 
 

                                                 
16 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności 
akredytacyjnej oraz zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. Nr 43, poz. 489 z późn.zm.). 
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Do czynników uciąŜliwych naleŜy zaliczyć w szczególno-
ści: 
− niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy, 
− migotanie obrazu na ekranie, 
− brak ostrości i rozmycie kolorów, 
− wymuszona pozycja przy pracy, 
− hałas, 
− nieprawidłowe rozmieszczenie stanowisk komputerowych 

względem siebie, 
− niewłaściwy mikroklimat, 
− nieergonomiczne stanowisko pracy – pulpit, siedzisko, 
− stres psychologiczny. 

 
NajwaŜniejszą sprawą jest uwzględnienie w czasie 

projektowania stanowiska pracy podstawowych zasad 
ergonomii. Dlatego przy planowaniu stanowiska pracy naleŜy 
uwzględnić: 
a) liczbę i rozmiary zakupionego sprzętu, 
b) charakter pracy (ciągła, dorywcza, wprowadzenie danych, 

edycja tekstu itp.), 
c) ustawienie stanowiska względem oświetlenia: 

− ekran monitora ustawić poprzecznie względem okien, 
w odległości ok. 1 m od nich, 

− przy innych ustawieniach stosować osłony chroniące 
monitor przed bezpośrednim światłem, 

− przy ustawieniu monitora na tle okna stosować 
obudowę szerokości ok. 0,5 m za monitorem, 

− w okresie letnim stosować Ŝaluzje ograniczające 
oświetlenie ekranu do 500 luksów, 

− stosować oświetlenie ogólne sufitowe, 
− przy oświetleniu miejscowym stosować specjalne 

oprawy, ograniczające oświetlenie od oprawy oraz 
odbić na stanowisku pracy, 
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d) ustawienie monitorów względem siebie – najmniejsza 
odległość między monitorami nie powinna być mniejsza 
niŜ 0,5 m. 
 
Miejsce do siedzenia powinno być stabilne i wygodne dla 

uŜytkownika, powinno być wyposaŜone w podłokietniki 
i posiadać następujące wymiary: 
− szerokość siedziska 38 – 42 cm, głębokość 40 – 45 cm, 
− szerokość oparcia minimum 36 cm, wysokość – 30 cm, 
− regulacja wysokości siedziska w granicach 40 – 50 cm, 
− regulacja oparcia tył – przód, góra – dół. 

 
Powierzchnia stołu powinna umoŜliwi ć dowolne 

umieszczenie na nim monitora, klawiatury, myszy, 
dokumentów i innych elementów wyposaŜenia. Dlatego 
minimalne wymiary powierzchni roboczej stołu powinny 
wynosić: 
− szerokość – 0,8 m, 
− głębokość pod klawiaturę – 0,3 m, 
− głębokość pod monitor – 0,45 m. 

 
Zaleca się oddzielne blaty pod klawiaturę i monitor. Pod 

blatem powinna być wolna przestrzeń na nogi o minimalnych 
wymiarach: szerokość – 0,8 m, głębokość – 0,3 m. 

 
Wysokość blatu stołu powinna być regulowana, i tak: 

− pod klawiaturę – 0,6 – 0,75 m, 
− pod monitor – 0,7 – 0,95 m. 

Powierzchnia stołu powinna być wykonana z materiału 
niepowodującego odbicia światła. 

 
Monitor powinien zapewniać stabilny obraz na ekranie, bez 

migotania i innych zakłóceń. Znaki na ekranie powinny być 
wyraźne. Ich wielkość musi odpowiadać piszącemu – 
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wysokość liter nie powinna być mniejsza niŜ 3,5 mm. Odstępy 
pomiędzy znakami oraz wierszami tekstu powinny umoŜliwi ć 
ich wyraźne odróŜnianie. Na ekranie monitora nie powinny 
występować Ŝadne odblaski. Odległość ekranu monitora od 
oczu operatora powinna wynosić od 1,5 do 2 przekątnych 
ekranu. Najmniejsza odległość pomiędzy sąsiednimi 
monitorami nie powinna być mniejsza niŜ 0,5 m. Monitor 
powinien mieć moŜliwość łatwego obracania i pochylania w 
zaleŜności od potrzeb obsługującego. 

 
Przestrzeń przed klawiaturą powinna być wystarczająca dla 

zapewnienia podparcia dla dłoni i przedramion operatora. 
Konstrukcja klawiatury powinna uwzględniać wymogi 
ergonomii, a w szczególności zapewniać czytelność 
i kontrastowość znaków na klawiaturze, a takŜe nie 
powodować odbić światła. 

 
Zgodnie z podstawowymi zasadami pracy przy komputerze 

naleŜy codziennie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje 
się komputer. Po 1 – 2 godzinach pracy (w zaleŜności od 
nasilenia pracy) zaleca się robić 10 – 15 minutowe przerwy, w 
czasie których powinno się wykonywać ćwiczenia 
rozluźniające. W zaleŜności od potrzeb naleŜy czyścić ekran 
monitora płynem elektrostatycznym – nie rzadziej niŜ raz w 
tygodniu. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe kobiety w ciąŜy mogą 
pracować przy monitorach ekranowych do 4 godzin dziennie. 

 
Stanowiska pracy w laboratoriach i pracowniach szkolnych 

powinny być dostosowane do psychofizycznych, a zwłaszcza 
antropometrycznych, warunków uczniów (studentów). W 
pracowniach, w których odbywają się zajęcia, powinien być 
wywieszony, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, 
regulamin porządkowy, określający zasady bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Przed dopuszczeniem uczniów (studentów) do 
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zajęć naleŜy zapoznać ich z zasadami i metodami pracy 
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy 
wykonywaniu czynności na stanowisku pracy. Na zajęciach 
praktycznych w laboratoriach i pracowniach naleŜy 
przestrzegać liczebność grup uczniowskich (studenckich), 
określonej przepisami dotyczącymi organizacji zajęć w 
szkołach. Zabronione jest przechowywanie i stosowanie 
opakowań uszkodzonych. Laboratoria i pracownie szkolne 
naleŜy wyposaŜyć w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki 
do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach 
jej udzielania. Zabronione jest prowadzenie zajęć praktycznych 
i ćwiczeń bez nadzoru nauczyciela. 

13. Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy 
oraz choroby zawodowe 

Za wypadek przy pracy uwaŜa się zdarzenie nagłe, 
wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, 
które nastąpiło w związku z pracą. Wszystkie wymienione 
elementy muszą wystąpić łącznie. Brak któregoś z nich 
powoduje, Ŝe dany wypadek nie moŜe być zakwalifikowany 
jako wypadek przy pracy. 

Nagłość zdarzenia ma miejsce wówczas, gdy występuje w 
ciągu jednej dniówki roboczej (czasu pracy, godzin 
nadliczbowych) włączając w to drogę do pracy i z pracy. 

Przyczyną zewnętrzną będą wszelkie urazy mechaniczne, 
chemiczne, cieplne, siły przyrody oraz działania osób trzecich. 

Zdarzenia powodujące uraz lub śmierć występują, gdy 
pociągają za sobą szkodę na osobie pracownika w postaci 
choroby, kalectwa lub śmierci. 
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Związek zdarzenia z pracą ma miejsce wówczas, gdy 
zdarzenie nastąpiło: 
− podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 

zwykłych czynności albo poleceń przełoŜonych, 
− podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika 

czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia, 
np. podczas próby usunięcia awarii pracownik uległ 
wypadkowi, 

− w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu 
pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem 
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 
 
Z wypadkiem przy pracy został równieŜ zrównany 

wypadek jakiemu uległ pracownik: 
− w czasie trwania podróŜy słuŜbowej, 
− w związku z wykonywaniem słuŜby w zakładowych 

i resortowych formacjach samoobrony, obowiązkowej lub 
ochotniczej słuŜby poŜarnej działającej w zakładzie pracy, 

− przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w 
zakładzie pracy organizacje polityczne lub związkowe oraz 
uczestnicząc w organizowanych przez nie czynach 
społecznych. 
 
Za drogę do pracy lub z pracy uwaŜa się drogę: 

− z domu do pracy lub z pracy do domu, 
− do miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia, do zwykłego 

miejsca wykonywania funkcji lub zadań politycznych, 
zawodowych i społecznych lub z tego miejsca, 

− do miejsca odbywania nauki lub studiów dla pracujących, 
na podstawie skierowania lub z tego miejsca. 
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RozróŜnia się następujące rodzaje wypadków przy pracy: 
a) wypadek śmiertelny – wypadek, w wyniku którego 

nastąpiła śmierć na miejscu wypadku lub w okresie 
6 miesięcy od chwili wypadku, 

b) wypadek cięŜki – wypadek, w wyniku którego nastąpiło 
cięŜkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: 
− utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub 

inne uszkodzenie ciała, 
− rozstrój zdrowia, naruszający podstawowe funkcje 

organizmu, 
− choroba nieuleczalna lub zagraŜająca Ŝyciu, 
− trwała choroba psychiczna, 
− trwała lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie, 
− trwałe powaŜne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, 

c) wypadek zbiorowy – wypadek, któremu uległy co najmniej 
dwie osoby, w wyniku tego samego zdarzenia, 

d) pozostałe wypadki. 17 
 

W postępowaniu powypadkowym pracodawca w pierwszej 
koljności musi zabezpieczyć miejsce wypadku, do czasu 
ustalenia jego okoliczności i przyczyn. Następnie, powołany 
zespół powypadkowy bada okoliczności i przyczyny wypadku 
przy pracy. Zespół powypadkowy sporządza protokół nie 
później niŜ w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o 
wypadku. Protokół powypadkowy z załącznikami zatwierdza 
pracodawca, nie później niŜ w ciągu 5 dni od dnia jego 
sporządzenia i przechowuje się w aktach zakładu przez 10 lat.18 

                                                 
17 Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczenia z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 
z późn.zm.). 
18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r., w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich 
dokumentowania, a takŜe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744). 
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Zakład pracy obowiązany jest prowadzić rejestr 
wypadków. Rejestr wypadków powinien zawierać: 
− imię i nazwisko poszkodowanego, 
− miejsce i datę wypadku, 
− skutki wypadku, 
− datę sporządzenia protokołu powypadkowego, 
− stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, 
− krótki opis okoliczności wypadku, 
− datę przekazania wniosku do ZUS, 
− informację o wypłaconych świadczeniach lub o przyczy-

nach pozbawienia tych świadczeń, 
− inne okoliczności wypadku, których zamieszczenie w 

rejestrze jest celowe. 19 
 
Przy zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzeniu 

chorób zawodowych, uwzględnia się choroby ujęte w wykazie 
chorób zawodowych, jeŜeli w wyniku oceny warunków pracy 
moŜna stwierdzić bezspornie lub z wysokim 
prawdopodobieństwem, Ŝe choroba została spowodowana 
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących 
w środowisku pracy albo w związku ze sposobem 
wykonywania pracy, zwanych „naraŜeniem zawodowym”. 

Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej oraz jej 
rozpoznanie moŜe nastąpić u pracownika lub byłego 
pracownika w okresie jego zatrudnienia, w naraŜeniu 
zawodowym lub po zakończeniu pracy, w takim naraŜeniu, nie 
później jednak niŜ w okresie, który został określony w wykazie 
chorób zawodowych. 20 

                                                 
19 TamŜe. 
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie 
wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w 
sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób 
zawodowych oraz podmiotów właściwych w  tych sprawach 
(Dz.U. Nr 132, poz. 1115). 
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Z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
przysługują pracownikom następujące świadczenia:21 
− jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 
− jednorazowe odszkodowanie dla rodziny z tytułu śmierci 

pracownika lub rencisty, 
− renta inwalidzka, 
− renta rodzinna, 
− odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone 

wskutek wypadku przy pracy, 
− świadczenia wyrównawcze. 

14. Profilaktyczna ochrona zdrowia 

Do podstawowych obowiązków pracodawcy naleŜy opieka 
zdrowotna nad zatrudnionymi pracownikami, w szczególności: 
a) informowanie pracowników o ryzyku zawodowym 

związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony 
przed zagroŜeniem, 

b) stosowanie środków zapobiegających chorobom 
zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną 
pracą, 

c) kierowanie pracowników na badania profilaktyczne, 
d) przeniesienie pracownika do innej pracy, 
e) zapewnienie pracownikom, zatrudnionym w warunkach 

szczególnie uciąŜliwych, posiłków i napojów profilaktycz-
nych, 

f) zapewnienie pracownikom urządzeń higieniczno-
sanitarnych i środków higieny osobistej. 

 
 

                                                 
21 Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. (...) op. cit. 
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Środkami zapobiegającymi chorobom zawodowym są 
między innymi: 
− utrzymanie w stałej sprawności urządzeń ograniczających 

lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki 
środowiska pracy oraz urządzeń słuŜących do pomiaru tych 
czynników, 

− przeprowadzanie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie 
wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich 
pracownikom. 

 
 

WAśNE: 
O ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą 
pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika 

przed jego zatrudnieniem lub przed przenoszeniem 
go na inne stanowisko. 

 

 
Badaniom lekarskim profilaktycznym podlegają wszyscy 

pracownicy. RozróŜnia się wstępne, okresowe i kontrolne 
badania lekarskie profilaktyczne. Badanie profilaktyczne 
kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym 
stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. 

Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie 
skierowania wydanego przez pracodawcę, który następnie 
przechowuje orzeczenie lekarskie zawierające wyniki badań 
profilaktycznych zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
osobowej. 22 

                                                 
22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 
1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn.zm.). 
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Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom 

zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŜliwych, 
nieodpłatne posiłki wydawane ze względów profilaktycznych 
w formie jednego dania gorącego, a takŜe napoje, których 
rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 
wykonywania pracy. JeŜeli pracodawca nie ma moŜliwości 
wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej 
pracy przez pracownika lub ze względu organizacyjnych, moŜe 
zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w 
punktach gastronomicznych lub przyrządzanie posiłków przez 
pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów. 

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy 
powinni otrzymywać posiłki i napoje ustala pracodawca w 
porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub po 
uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników, gdy organizacja 
związkowa nie działa. Pracownikowi nie przysługuje 
ekwiwalent pienięŜny za posiłki i napoje. 23 

15. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie 
robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi 
nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające 
przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
czynników występujących w środowisku pracy oraz 
poinformować o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania 
dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach. 
Pracodawca nie moŜe dopuścić pracownika do pracy bez 
środków ochrony indywidualnej przydzielonych do stosowania 
na danym stanowisku pracy. 

                                                 
23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279). 



 

44 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi 
nieodpłatnie odzieŜ i obuwie robocze, spełniające wymagania 
określone w Polskich Normach jeŜeli odzieŜ własna 
pracownika moŜe ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu 
lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje odzieŜy i obuwia 
roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach 
pracy jest niezbędne, określa pracodawca w porozumieniu z 
zakładową organizacją związkową lub przy jej braku – z 
pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę. 
Pracodawca nie moŜe dopuścić pracownika do pracy bez 
odzieŜy i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na 
danym stanowisku pracy. 

 
Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie 

robocze, pomimo, Ŝe są pracownikowi przydzielone 
nieodpłatnie, stanowią własność pracodawcy. Oznacza to, 
Ŝe pracownik musi się z nich rozliczyć, jeŜeli rozwiązuje 
stosunek pracy albo podejmuje pracę na innym stanowisku, 
jeŜeli nie upłynął jeszcze okres ich zuŜycia. 
Środki ochrony indywidualnej zabezpieczają poszczególne 

części ciała pracownika przed róŜnego rodzaju zagroŜeniami. 
Zalicza się do nich: 
− odzieŜ ochronną, np. fartuch, płaszcze, peleryny, czapki, 

rękawiczki itp. 
− obuwie ochronne, np. kalosze, sandały, traperki itp. 
− środki ochrony głowy, np. kaski, hełmy, okulary nauszniki 

itp. 
− urządzenia, np. maski, aparaty tlenowe, filtry 

przeciwpyłowe itp. 24 

                                                 
24 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (...) op. cit. 
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16. Pomoc przedlekarska 

Przez pojęcie 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 decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów leczenia 
przez fachowy personel medyczny – często decyduje o Ŝyciu 
osoby poszkodowanej. Pierwszej pomocy zwykle udziela się 
na miejscu wypadku. JeŜeli świadkami wypadku jest więcej 
osób, jedna z nich powinna objąć kierownictwo akcją 
ratowniczą, do czasu przybycia pomocy fachowej. 

 
Postępowanie osoby (osób) ratującej powinno wyglądać 

następująco: 
a) ocena zdarzenia, podjęcie działania; 
b) jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na 

poszkodowanego; 
c) ocena zaistniałego zagroŜenia dla Ŝycia poszkodowanego: 

− sprawdzenie tętna, 
− sprawdzenie oddechu oraz droŜności dróg 

oddechowych, 
− ocena stanu przytomności, 
− ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.); 

d) zabezpieczenie chorego przed moŜliwością dodatkowego 
urazu lub innego zagroŜenia (np. wyniesienie 
poszkodowanego z miejsca działania czynników 
toksycznych); 

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

f) zorganizowanie transportu poszkodowanego (jeŜeli nie ma 
moŜliwości szybkiego dotarcia lekarza). 
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PoniŜej zostaną przedstawione podstawowe zasady 
udzielania pierwszej pomocy w niektórych stanach zagroŜenia 
zdrowia lub Ŝycia spowodowanych przede wszystkim 
wypadkami przy pracy. NaleŜą do nich między innymi: 
zranienia, krwotoki, złamania, zwichnięcia, urazy termiczne, 
zatrucia chemiczne, poraŜenia prądem elektrycznym oraz urazy 
oka. 

 
Zranienia 
Raną nazywamy urazowe uszkodzenie tkanek, połączone z 

przerwaniem skóry lub błony śluzowej. W zaleŜności od 
przedmiotu uszkadzającego oraz stopnia uszkodzenia 
rozróŜniamy: 
a) rany cięte – zadane ostrym przedmiotem lub narzędziem, 

np. nóŜ, brzeg blachy itp.; 
b) rany rąbane – zadane z pewną siłą ostrym narzędziem lub 

przedmiotem, np. spadającym. Rany te zwykle są głębokie 
i dochodzą niekiedy do kości; 

c) rany kłute – zadane zwykle ostrym narzędziem, jak: 
gwóźdź, scyzoryk, śrubokręt itp. Rany te mają niewielkie 
kłucia, ale są często głębokie, szczególnie groźne, gdy 
dotyczą, np. powłok brzusznych; 

d) rany szarpane – powstają najczęściej w wyniku 
pochwycenia, np. przez wirujące części maszyny itp. 
 
Pierwsza pomoc: 

− natychmiastowe zatrzymanie krwotoku; 
− usunięcie z rany ciał obcych (tylko widocznych, których 

usunięcie nie sprawi trudności); 
− zabezpieczenie rany przed zakaŜeniem przez oczyszczenie 

okolicy rany benzyną, eterem lub spirytusem w promieniu 
4 – 5 cm, począwszy od brzegów rany na zewnątrz 
(głębokich ran nie naleŜy przemywać Ŝadnymi płynami 
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antyseptycznymi ani wycierać a jedynie pokryć jałowym 
opatrunkiem i zabandaŜować); 

− ranę zanieczyszczoną spłukać obficie 3 % roztworem wody 
utlenionej; 

− miejsce zranione pokryć wyjałowioną gazą, nałoŜyć na nie 
ligninę lub watę; 

− opatrunek umocować bandaŜem, przylepcem, chustą 
trójkątną – w zaleŜności od wielkości zranienia; 

− wszystkich chorych (zranionych) z powaŜniejszymi 
uszkodzeniami naleŜy kierować natychmiast do szpitala. 
Właściwą pomoc lekarską powinna być udzieloną w ciągu 
6 – 8 godzin od chwili zranienia. 

 
 

WAśNE: 
Ranny, którego rany zostały zanieczyszczone 
ziemią lub kurzem, powinien obowiązkowo 

otrzymać surowicę przeciwtęŜcową. 
 

 
Krwotoki  

Krwotokiem nazywamy szybki obfity wylew krwi z 
uszkodzonego naczynia krwionośnego. Wolne i skąpe 
wypływanie krwi nazywamy krwawieniem. Krwotoki, 
w zaleŜności od drogi wypływu dzielimy na: 
a) zewnętrzne – gdy wypływa na zewnątrz ciała zarówno z 

ciała, jak i z otworów naturalnych (jama ustna, nos, 
odbytnica itp.); 

b) wewnętrzne – gdy krew dostaje się do jam ciała (np. jamy 
otrzewnej, opłucnej, osierdziowej itd.). 
 
W zaleŜności od rodzaju uszkodzonego naczynia, 

wyróŜniamy krwotoki Ŝylne, tętnicze, miąŜszowe (uszkodzenia 
wątroby, śledziony) oraz mieszane. 
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Pierwsza pomoc: 
Upływ krwi z tętnic zatrzymuje się doraźnie przez: 
a) ucisk palcami krwawiącego naczynia 

− tętnicę przyciska się do kości powyŜej miejsca 
zranienia, a przy krwotokach z tętnicy szyjnej 
i skroniowej – poniŜej miejsca zranienia, 

− przy krwotoku z rany na kończynie – unieść ją do góry, 
− naleŜy silnie ucisnąć kciukiem, czterema palcami lub 

pięścią; 
b) załoŜenie opatrunku uciskowego 

− doraźnie zatrzymać krwawienie (ucisk palcami), 
− połoŜyć opatrunek z jałowej gazy (kilkakrotnie 

złoŜony), 
− mocno zabandaŜować. 
Krwotoki wewnętrzne – mogą nastąpić na skutek choroby 

(np. gruźlicy, wrzodów Ŝołądka, nowotworów płuc), upadku z 
wysokości, uderzenia lub zgniecenia. 

 
Pierwsza pomoc: 

Jak najszybsze oddanie chorego pod opieką lekarza. 
 

Złamania 
Złamaniem jest przerwanie ciągłości kości, np. na skutek 

urazu mechanicznego (złamanie moŜe być takŜe wynikiem 
procesu chorobowego). 

Złamania dzielimy na: 
a) zamknięte – gdzie przy uszkodzeniu kości i okolicznych 

tkanek (mięśnie, nerwy, naczynia krwionośne) nie ulega 
uszkodzeniu skóra; 

b) otwarte – gdzie oprócz przerwania ciągłości kości 
występują uszkodzenia skóry i mięśni. 
Objawami złamania są: 

− znaczna bolesność w miejscu urazu nasilająca się przy 
dotykaniu i wszelkich próbach ruchu; 
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− niemoŜność poruszania złamaną kończyną; 
− zmiana zarysu kości, znaczna w złamaniach, z 

przemieszczeniem kości; 
− przy złamaniu kręgosłupa – dodatkowo czasem poraŜenie 

kończyn górnych i dolnych; 
− przy złamaniach Ŝeber – ból przy kaŜdym oddechu, a takŜe 

kaszel lub ucisk na klatkę piersiową; 
− przy złamaniu miednicy – ból przy siadaniu i przy kaŜdej 

próbie wstania. 
 
Pierwsza pomoc: 

a) załoŜyć jałowy opatrunek na ranę (w razie złamania 
otwartego); 

b) unieruchomić złamaną kończynę stosując zasadę 
unieruchamiania dwóch sąsiadujących ze złamaniem 
stawów 
− przy złamaniu kości przedramienia, naleŜy 

unieruchomić staw nadgarstkowy i staw łokciowy, 
− do unieruchomienia kończyn naleŜy stosować specjalne 

szyny druciane Kramera, a przy ich braku inne środki, 
np. deszczułki, chusty trójkątne, bandaŜe (stosowane, 
np. przy unieruchomieniu zdrowej kończyny); 

c) przy złamaniu kończyn górnych, podudzia i Ŝeber chorego 
moŜna przenosić i przewozić w pozycji siedzącej; 

d) przy złamaniu uda, miednicy i kręgosłupa tylko w pozycji 
leŜącej; 

e) przy złamaniu kręgosłupa chory musi być ułoŜony na 
twardym podłoŜu (np. deski, drzwi itp.); 

f) naleŜy podać środki przeciwbólowe; 
g) naleŜy zapewnić transport do lekarza. 
 
Zwichnięcia 

Zwichnięciem nazywamy częściowe lub całkowite 
przemieszczenie się jednej lub kilku kości w obrębie stawu. 
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Oprócz przemieszczenia dochodzi do uszkodzenia torebki 
stawowej i wiązadeł. Objawami zwichnięcia są: 
− ostry ból występujący w stawie, 
− zniekształcenie stawu, 
− zniesienie lub ograniczenie ruchu w stawie. 

 
Pierwsza pomoc: 

a) przyłoŜyć zimny okład na zwichnięty staw (np. z altacetu); 
b) unieruchomić go za pomocą szyny i opaski; 
c) podać środki przeciwbólowe; 
d) przewieźć chorego do lekarza (przy zwichnięciach stawów 

kolankowego, biodrowego i skokowego – w pozycji 
leŜącej. 
 

Oparzenia 
Oparzenia to uszkodzenie tkanek miękkich (skóry, błon 

śluzowych, a w oparzeniach głębszych, takŜe tkanki 
podskórnej i mięśni) spowodowane działaniem energii: 
− cieplnej (wysoka temperatura), 
− chemicznej (Ŝrące, parzące związki chemiczne) 
− elektrycznej (działanie prądu elektrycznego), 
− promieniowania (promieniowanie podczerwone, 

elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, laserowe, 
jonizujące). 
 
CięŜkość oparzenia zaleŜna jest od stopnia oparzenia, 

umiejscowienia oraz wielkości powierzchni oparzonej. 
Ze względu na głębokość uszkodzenia skóry lub tkanki 

podskórnej, wyróŜnia się cztery stopnie oparzeń: 
− I stopnia – pojawienie się na skórze zaczerwienienia z 

towarzyszącym piekącym bólem; 
− II stopnia – pojawienie się na podłoŜu rumieńcowym 

pęcherzyków wypełnionych płynem surowiczym oraz 
silnego bólu; 
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− III stopnia – oparzenie dotyczy takŜe tkanki podskórnej, 
skóra przybiera barwę białą, szarą lub ciemnobrązową; 

− IV stopnia – zwęglenie tkanek i daleko posunięta martwica. 
 

Pierwsza pomoc: 
a) przerwać kontakt z czynnikami parzącymi; 
b) zmniejszyć występujący ból, przez: 

− polewanie czystą, zimną wodą przez kilkanaście minut 
(oprócz zmniejszenia bólu woda zapobiega powstaniu 
głębokich oparzeń), 

− podawanie środków przeciwbólowych, 
− w przypadku oparzenia związkami chemicznymi, 

naleŜy je zmyć pod silnym strumieniem zimnej wody; 
c) zabezpieczyć oparzoną powierzchnię przed zakaŜeniem 

opatrunkiem (jałową gazą) przy oparzeniach I, II, III 
stopnia i małych powierzchniach ciała oraz przykryć 
czystymi prześcieradłami, serwetami, rozwiniętymi płatami 
gazy – przy oparzeniach duŜych powierzchni ciała; 

d) zapewnić poszkodowanemu, moŜliwie szybko opiekę 
lekarską. 

 
OdmroŜenia 

OdmroŜenia są to uszkodzenia tkanek miękkich wywołane 
miejscowym działaniem zimna. RozróŜnia się trzy stopnie 
odmroŜeń: 
− I stopień – zblednięcie i zdrętwienie odmroŜonej części 

ciała, pieczenie skóry; 
− II stopień – oprócz sinoczerwonego zabarwienia skóry 

pojawiają się pęcherze wypełnione płynem surowicowym; 
− III stopień – dochodzi do martwicy tkanek. 
 

Pierwsza pomoc: 
− odmroŜone miejsca stopniowo ogrzać (I stopień); 
− nałoŜyć jałowy opatrunek (II, III stopień); 
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− podać środki przeciwbólowe (II, III stopień); 
− przewieźć chorego do szpitala (II, III stopień); 
− przy wszystkich stopniach odmroŜenia podawać ciepłe 

płyny do picia. 
 
PoraŜenie prądem elektrycznym 

Działanie prądu na organizm człowieka moŜe mieć 
działanie miejscowe (w postaci oparzania) bądź ogólne 
(w postaci zaburzeń rytmu serca, łącznie z niebezpieczeństwem 
zatrzymania krąŜenia). 
 

Pierwsza pomoc: 
a) natychmiast uwolnić poraŜonego spod działania prądu 

elektrycznego przez: 
− wyłączenie napięcia właściwego obwodu 

elektrycznego, 
− odciągnięcie poraŜonego od urządzeń będących pod 

napięciem (naleŜy pamiętać o stosowaniu przez 
ratującego odpowiedniego zabezpieczenia siebie przed 
poraŜeniem); 

b) w zaleŜności od stanu poraŜonego zastosować odpowiednie 
czynności ratownicze: 
− przy zatrzymaniu oddechu – sztuczne oddychanie, 
− przy zatrzymaniu czynności serca – masaŜ serca, 
− przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach itd. 

postępować, jak w takich przypadkach jest konieczne; 
c) sztuczne oddychanie metodą usta-usta 

Pierwszą czynnością jest zapewnienie droŜności dróg 
oddechowych przez ułoŜenie poszkodowanego w pozycji 
na plecach na twardym podłoŜu oraz odchylenie głowy ku 
tyłowi. Kontrolujemy, czy w jamie ustnej nie ma 
przedmiotów zaburzających droŜność dróg oddechowych, 
np. proteza, inne ciała obce: 
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− prowadzący sztuczne oddychanie klęka za głową 
poszkodowanego po lewej stronie, 

− Ŝuchwę wraz z głową odchyla ku górze i ku tyłowi, 
− wdmuchiwanie powietrza do ust chorego kaŜdorazowo 

poprzedzone jest głębokim wdechem ratownika, 
− prawidłowa objętość wdmuchiwanego powietrza do 

płuc sygnalizowana jest uniesieniem się klatki 
piersiowej poszkodowanego, 

− przy kaŜdorazowym wdmuchiwaniu powietrza do ust 
chorego naleŜy zatkać mu nos palcami wolnej ręki, 

− po odjęciu ust od ust chorego klatka piersiowa na 
skutek spręŜystości jej ścian opada i wysłuchuje się 
szmer biernego wydechu poszkodowanego, 

− częstotliwość sztucznego oddychania wynosi około 
12 razy na minutę; 

d) pośredni masaŜ serca 
To zabieg wykonywany jednocześnie ze sztucznym 
oddychaniem i obie czynności muszą być ze sobą 
zsynchronizowane, o czym mowa poniŜej. 
Kolejne czynności przy wykonywaniu masaŜu serca: 
− ratowany spoczywa w pozycji leŜącej na wznak na 

twardym podłoŜu, tak jak przy prowadzeniu sztucznego 
oddychania, 

− prowadzący masaŜ klęka z prawej strony 
poszkodowanego, 

− dłonie ułoŜone jedna na drugiej kładziemy na 1/3 dolnej 
części mostka mając wyprostowane przedramiona w 
obu stawach łokciowych, 

− ucisk wykonujemy dynamicznie, przenosząc cięŜar 
tułowia na wyprostowane przedramiona, 

− warunkiem skuteczności masaŜu serca jest obniŜenie 
się poziomu mostka o około 4 cm oraz pojawienie się 
tętna na obwodzie, tzn. na tętnicach szyjnych lub 
udowych, 
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− masaŜ wykonywany jest z częstotliwością około 
60 razy na minutę. 

 
 

WAśNE: 
JeŜeli akcję reanimacyjną prowadzi jedna osoba, 

to po kaŜdych dwóch wdechach, 
reanimujący wykonuje ucisk na mostek 

około 10 – 12 razy, tak aby w ciągu minuty 
stosunek oddechów i uciśnięć wynosił 12:60. 

JeŜeli akcję reanimacyjną prowadzona przez dwie osoby, 
to jedna prowadzi sztuczne oddychanie, 

a druga wykonuje masaŜ serca według schematu: 
1 oddech – 5 uciśnięć. 

Akcję reanimacyjną naleŜy prowadzić 
do czasu pojawienia się pomocy lekarskiej. 

 

 
Zatrucia chemiczne 

Ze względu na drogę wchłaniania trucizny rozróŜniamy 
zatrucia przez drogi oddechowe, przewód pokarmowy lub 
skórę. 
 

Pierwsza pomoc: 
a) przy zatruciach drogą oddechową: 

− usunąć chorego z miejsca, w którym nastąpiło zatrucie 
i wynieść go na świeŜe powietrze, 

− rozluźnić wszystkie uciskające części ubioru, 
− zdjąć odzieŜ w razie zanieczyszczenia je środkami 

trującymi, 
− zapewnić zatrutemu bezwzględny spokój, 
− zabezpieczyć chorego przed utratą ciepła przez okrycie 

go, np. kocem, 
− przy braku akcji serca i oddychania (bezwzględnie 

pamiętać o skontrolowaniu droŜności dróg 
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oddechowych) rozpocząć sztuczne oddychanie i masaŜ 
serca, 

− w razie wystąpienia drgawek zabezpieczyć chorego 
przed przegryzieniem języka (włoŜyć między zęby, np. 
kawałek drewna); 

b) przy zatruciach drogą pokarmową: 
− usunąć truciznę z Ŝołądka przez spowodowanie 

wymiotów (draŜnienie palcem tylnej ściany gardła lub 
podanie do wypicia szklanki bardzo słonej wody), 

− podać odtrutkę (po wystąpieniu wymiotów), np. zwykłą 
wodę (rozcieńczą i zobojętnią truciznę), zawiesinę 
węgla aktywnego lub wodny roztwór białka kurzego 
(2 białka na szklankę wody), 

− ponownie spowodować wymioty; 
c) przy zatruciach przez skórę: 

− rozebrać zatrutego, 
− zmyć skórę strumieniem wody, dbając o to, aby 

strumień wody ze spłukiwaną trucizną nie skaził 
zdrowych częścią ciała. 

 
 

WAśNE: 
Jak najszybciej wezwać lekarza lub zapewnić 

transport chorego do szpitala. Podać lekarzowi nazwę 
substancji trującej, a przy truciznach nieznanych, 

zebrać pierwsze wymiociny i przekazać lekarzowi, 
co umoŜliwi przeprowadzenie analizy i ułatwi leczenie. 
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17. Ochrona przeciwpoŜarowa 

PoŜar powstaje, gdy temperatura źródła ciepła przekracza 
temperaturę zapalenia materiału palnego i ciepła. 

 
 P →  Tźc > Tzmpic (4) 

gdzie: 
P – poŜar, 
Tźc – temperatura źródła ciepła, 
Tzmpic – temperatura zapalenia materiału palnego i ciepła. 

 
Przyczyny powstawania poŜarów są w większości 

uzaleŜnione od działania człowieka i wynikają najczęściej z 
niedbalstwa, nieostroŜności, lekcewaŜenia lub bezmyślności. 

 
ZagroŜenia poŜarowe i wybuchowe 
a) zasady kwalifikacji pomieszczeń i budynków 

Ze względu na ich funkcję, kwalifikuje się do kategorii 
zagroŜenia ludzi: 
ZL I _ budynki uŜyteczności publicznej lub ich części, w 

których mogą przebywać  ludzie w grupach ponad 
50 osób, 

ZL II _ budynki lub ich części przeznaczone do uŜytku 
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, 

ZL III szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, 
internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte 
przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowe, 
usługowe, w których moŜe przebywać do 50 osób, 

ZL IV budynki mieszkalne, 
ZL V_ archiwa, muzea, biblioteki; 

b) ocena zagroŜenia wybuchem 
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Ocena zagroŜenia wybuchowego pomieszczeń i przestrzeń 
oraz przestrzeni zewnętrznych obejmuje wskazanie 
pomieszczeń oraz wyznaczanie stref zagroŜenia wybuchem 
w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych. 
Podział stref zagroŜonych wybuchem: 
Z0 ___ mieszanina wybuchowa gazu, par lub mgieł 

występuje stale lub długotrwałość w normalnych 
warunkach pracy; 

Z1 ___ mieszanina wybuchowa gazów, par lub mgieł moŜe 
występować w normalnych warunkach pracy, 

Z2 ___ występuje niewielkie prawdopodobieństwo 
wystąpienia mieszaniny wybuchowej gazów, par 
lub mgieł – mieszanina wybuchowa moŜe 
występować jedynie krótkotrwale; 

Z10 __ mieszanina wybuchowa pyłów występuje często lub 
długotrwale w normalnych warunkach pracy; 

Z11 __ zalegające pyły mogą krótkotrwale stworzyć 
mieszaninę wybuchową wskutek przypadkowego 
zawirowania powietrza 25; 

c) sprzęt gaśniczy 
Podręczny sprzęt gaśniczy: 
− gaśnice pionowe, 
− gaśnice śniegowe 
− gaśnice proszkowe, 
− gaśnice halonowe, 
− małe agregaty gaśnicze zawierające do 25 kg środka 

gaśniczego, 
− koce gaśnicze. 
Zasady ustalania sprzętu gaśniczego: 
− do gaszenia poŜarów grupy A – spalanie Ŝarowe, np. 

drewna, papieru, tkanin – stosuje się gaśnice pionowe, 

                                                 
25 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej 
(Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn.zm.). 
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− do gaszenia poŜarów grupy B – cieczy łatwopalnych 
i substancji stałych, topiących się, np. benzyny, 
alkoholi, olejów, tłuszczów, lakierów – stosuje się 
zamiennie gaśnice pionowe, śniegowe i proszkowe, 

− do gaszenia poŜarów grupy C – gazów palnych, np. 
propanu, acetylenu, gazu ziemnego – stosuje się 
zamiennie gaśnice proszkowe i śniegowe, 

− do gaszenia poŜarów grupy D – metali lekkich, np. 
magnezu, sodu, potasu, litu – stosuje się gaśnice 
proszkowe, przeznaczone do tego celu, 

− do gaszenia poŜarów grupy E – urządzeń 
elektrycznych pod napięciem i innych materiałów 
znajdujących się w pobliŜu tych urządzeń – stosuje się 
zamiennie gaśnice śniegowe lub proszkowe; 
 

 

WAśNE: 
Na kaŜdej gaśnicy określona jest grupa poŜarów, 

którą moŜna gasić. Na przykład na gaśnicy śniegowej 
umieszczone są litery B, C, E – dot. cieczy, gazów, 

urządzeń elektrycznych. Do gaszenia poŜarów 
grupy A moŜna uŜyć hydrantów. 

 

 
d) warunki ewakuacji polegają m.in. na: 

− zapewnieniu odpowiedniej ilości i szerokości wyjść z 
pomieszczeń, 

− zachowaniu dopuszczalnych długości dróg 
ewakuacyjnych, 

− zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej poŜarowo 
obudowy i wydzielaniu dróg ewakuacyjnych, 

− zapewnieniu urządzeń do usuwania dymów i gazów 
poŜarniczych, 

− zapewnieniu w określonych przypadkach 
odpowiednio oświetlenia awaryjnego, 
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− oznakowaniu kierunków i wyjść ewakuacyjnych 
zgodnie z PN-92/N-01256/02: znaki bezpieczeństwa. 
Ewakuacja, 

− zapewnieniu droŜności dróg ewakuacyjnych. 
Długość przejścia w pomieszczeniach od najdalszego 
miejsca pobytu osób do wyjścia na drogę ewakuacyjną 
nie moŜe przekraczać w pomieszczeniach: 
− zaliczonych do kategorii ZL I, ZL II, ZL III 

i ZL IV – 40 m, 
− zagroŜonych wybuchem – 40 m. 

 
 

WAśNE: 
Musi być zachowana droŜność dróg ewakuacyjnych. 

Musi być zachowany dostęp do wyłączników 
i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego 

oraz głównych zaworów gazu. 
 

 
 

Zasady oraz sposób postępowania na wypadek 
powstania poŜaru 

W celu zaznajomienia pracowników z zasadami 
postępowania na wypadek poŜaru, pracodawca opracowuje 
„Instrukcję postępowania na wypadek poŜaru” i umieszcza ją 
w miejscach widocznych. Instrukcja powinna zawierać: 
a) organizację i warunki ewakuacji z uwzględnieniem 
środków i sposobów ogłoszenia alarmów 
o niebezpieczeństwie, warunków ewakuacji przy 
wykorzystaniu dróg komunikacji ogólnej, sposobów 
prowadzenia ewakuacji zorganizowanej i indywidualnej; 

b) zasady postępowania na wypadek poŜaru, w tym: 
− gaszenie poŜaru do czasu przybycia jednostek 

ratowniczo-gaśniczych oraz współdziałanie z 
kierującym akcją gaśniczą, 
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− zasady postępowania dla innych osób korzystających z 
obiektu; 

c) wykaz telefonów alarmowych. 
 
Obowiązkiem pracodawcy jest rozmieszczenie zgodnie z 

wymaganiami podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 
zapewnienie natychmiastowego jego uŜycia, a takŜe 
oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami: 
− dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, 
− miejsc usytuowania urządzeń ppoŜ. (gaśnice itp.), 
− elementów sterujących urządzeniami przeciwpoŜarowymi, 
− lokalizacji przeciwpoŜarowych wyłączników prądu, 

głównych zaworów gazu oraz materiałów niebezpiecznych 
poŜarowo, 

− pomieszczeń, w których występują materiały poŜarowo 
niebezpieczne, 

a takŜe umieszczenie w miejscach widocznych wykazu 
numerów telefonów alarmowych (przy aparatach 
telefonicznych) oraz instrukcji postępowania na wypadek 
poŜaru. 

 
W przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji 

naleŜy niezwłocznie przerwać pracę, zabezpieczyć waŜne 
dokumenty i wyłączyć urządzenia elektryczne. Następnie 
naleŜy opuścić budynek, korzystając z drogi ewakuacyjnej, 
przy zachowaniu spokoju (aby nie dopuścić do paniki). 
Bezwzględnie trzeba ściśle stosować się do poleceń 
kierownictwa akcji. 
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WAśNE: 
Pozamykać drzwi i okna, aby uniemoŜliwi ć 

rozszerzanie się ognia lub dymu. 
Zbaczanie lub zawracanie drogi ewakuacyjnej 

utrudnia sprawne prowadzenie ewakuacji 
i moŜe spowodować panikę. 

 

 
Zgłaszając meldunek o poŜarze naleŜy krótko i wyraźnie 

określić miejsce poŜaru, podać numer telefonu i swoje 
nazwisko oraz potwierdzić przyjęcie. Dokładne określenie 
poŜaru i miejsca jego powstania przyspiesza jego 
zlokalizowanie i likwidację. W celu szybkiego sprawdzenia 
czy alarm nie jest fałszywy, naleŜy podać numer telefonu, z 
którego nadaje się meldunek i swoje nazwisko. Nie wolno 
rozłączać się, dopóki meldunek nie zostanie potwierdzony. 

 
W zakładach pracy, szkołach, internatach itp. 

obowiązkowo muszą zostać stworzone odpowiednie warunki 
do ewakuacji pracowników, studentów i innych osób w 
przypadku poŜaru czy wybuchu. Do tego celu słuŜą drogi 
i wyjścia ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, zgodnie z 
Polskimi Normami. Drogi ewakuacyjne nie mogą być niczym 
zastawione. Zamykanie drzwi w sposób uniemoŜliwiający ich 
natychmiastowgo otwarcia – jest zabronione. 
 

Telefony alarmowe: 
Do wykazu telefonów alarmowych naleŜy ująć: 
− stałe numery telefoniczne: 

pogotowie ratunkowe - 999, 
państwowa straŜ poŜarna - 998, 
policja - 997; 

− zmienne numery telefoniczne: 
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pogotowie energetyczne, 
pogotowie gazowe, 
pogotowie wodociągowe, 
straŜ miejska, 
zakładowa (ochotnicza) straŜ poŜarna, 
straŜ przemysłowa (ochrona mienia), 
pracodawca. 
 
 

 

WAśNE: 
Pracownik jest zobowiązany zapoznać się 

z „Instrukcją postępowania na wypadek poŜaru” 
i stosować się do jej postanowień. 

 

18. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) 

Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje i kontroluje 
przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Państwowa Inspekcja Pracy 
podlega Sejmowi RP. Inspektorzy PIP uprawnieni są do 
przeprowadzania, bez uprzedzenia, kontroli przestrzegania 
przez zakłady przepisów prawa pracy, w szczególności BHP, o 
kaŜdej porze dnia i nocy, po okazaniu legitymacji słuŜbowej. 

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy są bardzo 
szerokie. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa 
pracy, inspektorzy pracy uprawnieni są do stosowania 
następujących środków prawnych:26 
a) nakazania (w formie decyzji administracyjnej) usunięcia 

stwierdzonych uchybień w ustalonym, w nakazie terminie; 
b) nakazania natychmiastowego wstrzymania prac, gdy 

naruszenie powoduje bezpośrednie zagroŜenie Ŝycia lub 
                                                 
26 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn.zm.). 
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zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących tę 
pracę; 

c) nakazania natychmiastowego skierowania do innych prac 
pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy 
wbrew obowiązującym przepisom przy pracach 
wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych, albo 
pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy 
przy pracach niebezpiecznych, jeŜeli pracownicy ci lub 
osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; 

d) nakazania pracodawcy wypłaty wynagrodzenia za pracę, 
a takŜe innego świadczenia przysługującego pracownikowi; 

e) nakazania, w wypadku stwierdzenia, Ŝe stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy zagraŜa Ŝyciu lub zdrowiu 
pracowników, zaprzestania przez zakład pracy lub jego 
część, działalności bądź działalności określonego rodzaju; 

f) sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub 
przebudowanego zakładu pracy, jeśli dopuszczenie do 
eksploatacji mogłoby spowodować bezpośrednie 
zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia pracowników; 

g) karania winnych wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika w postępowaniu mandatowym lub 
wnioskowania o ukarania karą grzywny do właściwego 
sądu. 
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NORMY Z ZAKRESU BHP 

1. Obiekty budowlane i pomieszczenia – ochrona 
przeciwpoŜarowa 

PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpoŜarowa 
budynków. Nazwy i określenia; 

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpoŜarowa 
budynków. Metoda badania 
odporności ogniowej elementów 
budynków; 

PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpoŜarowa w 
budownictwie. Obliczanie 
obciąŜenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu 
trwania poŜaru; 

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpoŜarowa w 
budownictwie. PrzeciwpoŜarowe 
zbiorniki wodne. Wymagania 
ogólne; 

PN-B-02854:1996 
PN-B-02854:1999/ 
/A1:1998  Ochrona przeciwpoŜarowa 

budynków. Metoda badania 
rozprzestrzeniania płomieni po 
posadzkach podłogowych; 

PN-93/B-02862 
PN-93/B-02862/Az1: 
1999  Ochrona przeciwpoŜarowa 

budynków. Metoda badania 
niepalności materiałów 
budowlanych; 

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa 
budynków. PrzeciwpoŜarowe 
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zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpoŜarowa; 

PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa w 
budownictwie. PrzeciwpoŜarowe 
zaopatrzenie wodne. Zasady 
obliczania zapotrzebowania wody 
do celów przeciwpoŜarowych do 
zewnętrznego gaszenia poŜaru; 

PN-74/B-02866 Ochrona przeciwpoŜarowa w 
budownictwie. Otwory pod klapy 
dymowe. Obliczenie powierzchni 
i rozmieszczenie; 

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Wymagania ogólne; 

PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Ochrona 
podstawowa; 

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Ochrona obostrzona; 

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych. Ochrona specjalna; 

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpoŜarowa 
budynków. Metoda badania 
wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania 
materiałów; 

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpoŜarowa 
budynków. Metoda badania 
właściwości dymotwórczych 
materiałów; 

PN-B-02865:1997 + 
PN-B-02865:1997/ 
/Ap1:1999  Ochrona przeciwpoŜarowa 

budynków. PrzeciwpoŜarowe 
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zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpoŜarowa; 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpoŜarowa 
budynków. Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia po 
ścianach; 

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa 
budynków. Metoda badania 
odporności dachów na ogień 
zewnętrzny; 

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpoŜarowa 
budynków. Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia po 
instalacjach rurowych 
i przewodach wentylacyjnych; 

PN-B-02874:1996 + 
PN-B-02874/Az1: 
1999  Ochrona przeciwpoŜarowa 

budynków. Metoda badania 
stopnia palności materiałów 
budowlanych; 

PN-93/M-51250.01 Stałe urządzenia gaśnicze. 
Urządzenia na dwutlenek węgla. 
Zasady projektowania; 

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne 
środki przeciwpoŜarowe. 

2. Instalacje elektroenergetyczne 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe; 

PN-IEC 60050-826: 
2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik 

terminologiczny elektryki. 
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Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych; 

PN-IEC 60364-3: 
2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk; 

PN-IEC 60364-4-4: 
2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwpoŜarowa; 

PN-IEC 60364-4-42: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego; 

PN-IEC 60364-4-43: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem 
przetęŜeniowym; 

PN-IEC 60364-4-45: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed obniŜeniem 
napięcia; 

PN-IEC 60364-4-46: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączenie izolacyjne i łączenie; 
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PN-IEC 60364-4-47: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 
Zastosowanie środków ochrony 
zapewniającej. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym; 

PN-IEC 60364-5-51: 
2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne; 

PN-IEC 60364-5-53: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa 
i sterownicza; 

PN-IEC 60364-5-54: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. 
Uziemienie i przewody ochronne; 

PN-IEC 60364-5-56: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa; 

PN-IEC 60364-6-61: 
2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze; 

PN-IEC 60364-4-443: 
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1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przecięciami 
atmosferycznymi lub 
łączeniowymi; 

PN-IEC 60364-4-473: 
1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym; 

PN-IEC 60364-4-482: 
1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony 
w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpoŜarowa; 

 
PN-IEC 60364-5-537: 
1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza 
i sterownicza; 

 
PN-IEC 60364-7-701: 
1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji 
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lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposaŜone w wannę lub basen 
natryskowy; 

 
PN-IEC 60364-7-702: 
1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Baseny pływackie 
i inne; 

PN-IEC 60364-7-704: 
1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki; 

PN-IEC 60364-7-705: 
1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Instalacje 
elektryczne w gospodarstwach 
rolniczych i ogrodniczych; 

PN-IEC 60364-7-708: 
1999  Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy 
wypoczynkowe; 

PN-IEC 34-5-1998 Maszyny elektryczne wirujące. 
Klasyfikacje stopni ochrony 
zapewnianych przez osłony 
maszyn elektrycznych wirujących 
(kod IP); 
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PN-IEC 309-1+AC: 
1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do 

instalacji przemysłowych. 
Wymagania ogólne; 

PN-IEC 309-2+AC: 
1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do 

instalacji przemysłowych. 
Wymagania dotyczące 
zamienności wyrobów z zestykami 
tulejkowo kołkowymi; 

PN-EN 60335-1:1999 Bezpieczeństwo elektryczne 
przyrządów do uŜytku domowego 
i podobnego. Wymagania ogólne; 

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne 
i transformatory bezpieczeństwa. 
Wymagania; 

PN-EN 61010-1:1999 Wymagania bezpieczeństwa 
elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki 
i urządzeń laboratoryjnych. 
Wymagania ogólne; 

PN-IEC 65:1998 Wymagania bezpieczeństwa 
uŜytkowania elektrycznego sprzętu 
powszechnego uŜytku zasilanego 
z sieci; 

PN-IEC 364-4-481: 
1994 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 
Dobór środków ochrony 
w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporaŜeniowej 
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w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych; 

PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych 
i przycisków; 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice 
i znaki bezpieczeństwa; 

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez 
obudowy (kod IP); 

PN-E-05301:1997 Bezpieczeństwo elektryczne 
urządzeń do połowu ryb w wodach 
śródlądowych. Wymagania 
i badania; 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością 
statyczną. Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania; 

PN-90/E-052023 Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi; 

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu 
przemiennego z przewodami 
roboczymi i gołymi; 

PN-74/E-06074 Zespoły bezpiecznikowe 
bezpieczne. Ogólne wymagania 
i badania; 

PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań 
i wnętrz uŜyteczności publicznej; 

PN-93/T-42107 Bezpieczeństwo urządzeń techniki 
informatycznej i elektrycznych 
urządzeń techniki biurowej; 

PN-93/T-42107/A2: 
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1996/A3:1997 Bezpieczeństwo urządzeń techniki 
informatycznej i elektrycznych 
urządzeń techniki biurowej; 

PN-IEC 832:1994 DrąŜki izolacyjne i uniwersalne 
elementy robocze do prac pod 
napięciem; 

PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC; 
PN-90/E-8233 Elektryczne urządzenia zakładów 

zbiorowego Ŝywienia. Trzony 
kuchenne, taborety podgrzewacze, 
piekarniki i płyty do 
bezpośredniego smaŜenia. 
Bezpieczeństwo uŜytkowania. 

3. Wentylacja – ogrzewnictwo 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w 
budownictwie. Wymagania; 

PN-83/B-03430 + 
PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach 

mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej. Wymagania; 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury 
ogrzewanych pomieszczeń 
w budynkach; 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury 
obliczeniowe zewnętrzne; 

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie 
wbudowane na paliwo stałe. 
Wymagania; 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego 
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przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania; 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. 
Wymagania; 

PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania; 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania; 

PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne 
niskotemperaturowe 
i średniotemperaturowe. 
Wymagania i badania; 

PN-81/M-35630 Technika bezpieczeństwa. Kotły 
parowe i wodne. Zawory 
bezpieczeństwa; 

PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogólne wymagania 
i badania; 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. 
Badania; 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Izolacja cieplna rurociągów 
armatury i urządzeń. Wymagania 
i badania; 
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PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja. 
Terminologia. 

4. Budownictwo – maszyny i urządzenia 

PN-EN 996: 1998 Sprzęt do palowania. Wymagania 
bezpieczeństwa; 

PN-72/M-47185/03 Agregaty malarskie. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-75/M-47186/03 Aparaty natryskowe malarskie. 
Ogólne wymagania i badania; 

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zagęszczania 
betonów. Wibratory pogrąŜalne. 
Wymagania i badania; 

PN-80/M-47450 Agregaty ogrzewcze do robót 
budowlanych na paliwa ciekłe. 
Ogólne wymagania i badania; 

PN-81/M-47501 Zacieraczki do betonu. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-90/M-47301 Maszyny i urządzenia do obróbki 
materiałów mineralnych. 
Szlifierkopolerki do kamienia. 
Ogólne wymagania i badania; 

PN-92/M-47335 Betoniarki; 
PN-80/M-47340/02 Betonownie. Ogólne wymagania 

i badania; 
PN-81/M-47545/01 Mieszarki do zapraw. Ogólne 

wymagania i badania; 
PN-81/M-47560/01 Pompy do zapraw tynkarskich. 

Ogólne wymagania i badania; 
PN-84/M-47620 Osadzarki pośredniego działania. 

Wymagania i badania 
bezpieczeństwa; 
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PN-81/M-47505 Szlifierki do powierzchni z 
minerałów. Ogólne wymagania 
i badania; 

PN-82/M-47540/01 Agregaty tynkarskie. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe 
robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja; 

PN-M47900-4: 1996 Rusztowania stojące metalowe 
robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-78/M-47900/01 
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące metalowe 

robocze. Rusztowania stojakowe z 
rur stalowych. Ogólne wymagania 
i badania oraz eksploatacja; 

PN-B-03163-1: 1998 Konstrukcje drewniane. 
Rusztowania. Terminologia; 

PN-B-03163-2: 1998 Konstrukcje drewniane. 
Rusztowania. Wymagania; 

PN-B-03163-3: 1998 Konstrukcje drewniane. 
Rusztowania. Badania przy 
odbiorze; 

PN-83/M-47270.05 Kruszarki do surowców 
mineralnych szczękowe, stoŜkowe, 
walcowe i wirnikowe. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-81/M47277.02 Maszyny do rozdrabniania 
i kruszenia surowców mineralnych. 
Gniotowniki do surowców 
mineralnych kołowe. Wymagania 
ogólne; 



 

78 

PN-74/M-47280.13 Młyny mielnikowe, bębnowe, 
rurowe i sitowe. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-EN 474-8: 2000 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące równiarek; 

PN-77/M-47325.01 Zagęszczarki gruntu. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-80/M-47345.02 Dozowniki składników mieszanki 
betonowej. Ogólne wymagania; 

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. 
Ogólne wymagania i badania; 

PN-72/M-48050.03 Suszarki kruszywa. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-72/M-48055.03 Otaczarki kruszywa. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-EN 474-1: 1999 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
ogólne; 

PN-EN 474-2: 1999 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące spycharek 
ciągnikowych; 

PN-EN 474-3: 1999 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące ładowarek; 

PN-EN 474-4: 1999 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące koparkoładowarek; 

PN-EN 474-5: 1999 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące koparek hydraulicznych; 
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PN-EN 474-6: 1999 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące wywrotek; 

PN-EN 474-9: 2000 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące układarek; 

PN-EN 474-10: 2000 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące koparek do rowów; 

PN-EN 474-11: 2000 Maszyny do robót ziemnych. 
Bezpieczeństwo. Wymagania 
dotyczące ugniatarek. 

5. Transport 

PN-82/M-45365/02 Dźwignice. Podesty ruchome 
i wiszące. Ogólne wymagania 
i badania; 

PN-83/M-45366/02 Dźwignice. Dźwigi budowlane. 
Ogólne wymagania i badania; 

PN-ISO 2374: 1996 Dźwignice. Szereg maksymalnych 
udźwigów modeli podstawowych; 

PN-91/M-06503 Dźwignice. Grupy natęŜenia pracy 
dźwignic i ich mechanizmów; 

PN-72/M-45105 Dźwigniki hydrauliczne przenośne 
i przesuwane samochodowe; 

PN-M-84704: 1997 Zawiesia z lin i taśm 
syntetycznych. Ogólne wymagania 
i badania; 

PN-M-84719: 1994 Cięgna z lin stalowych. Złącza 
zaciskowe pętli; 

PN-M-84721: 1996 Zawiesia o obwodzie zamkniętym 
z lin włókiennych; 
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PN-91/M84725 Zawiesia linowe do dolnych 
naroŜy zaczepowych kontenerów 
uniwersalnych wielkich; 

PN-91/M-84726 Zaczep zawiesi linowych do 
dolnych naroŜy zaczepowych 
kontenerów; 

PN ISO 7149 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przepisy bezpieczeństwa. Przepisy 
szczegółowe; 

PN-83/M46513 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki taśmowe. Wymagania 
i badania; 

PN-85/M-46523  Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki członowe. 

  Wymagania i badania; 
PN-86/M-46524 Urządzenia transportu ciągłego. 

Przenośniki członowe. Wymagania 
bezpieczeństwa; 

PN-83/M-46533 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki kubełkowe. 
Wymagania i badania; 

PN ISO 9851: 2000 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki podwieszone 
jednotorowe z napędem 
elektrycznym; 

PN-93/M-46616 Urządzenia transportu ciągłego. 
Wymagania bezpieczeństwa. 
Zasady ogólne; 

PN  ISO 1050: 1998 Przenośniki transportu ciągłego do 
materiałów masowych luzem. 
Przenośniki śrubowe; 

PN-86/M-46618 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki taśmowe. Osłony 
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miejsc niebezpiecznych między 
taśmą a bębnem; 

PN-86/M-46619 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki taśmowe. Osłony 
miejsc niebezpiecznych między 
taśmą ii krąŜnikami; 

PN ISO 5042 Przenośniki transportu ciągłego do 
ładunków jednostkowych. 
Przenośniki łańcuchowe z taśmą 
płytową. Wymagania 
bezpieczeństwa; 

PN ISO 7190: 1999 Przenośniki transportu ciągłego. 
Przenośniki kubełkowe. 
Klasyfikacja; 

PN-87/M-46625 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki śrubowe. Ochrona 
miejsc niebezpiecznych; 

PN-87/M46631 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki członowe, kubełkowe 
i zabierakowe. Osłony miejsc 
niebezpiecznych między 
łańcuchem a kołem łańcuchowym; 

PN-87/M-46633 Urządzenia transportu ciągłego. 
Przenośniki członowe, kubełkowe 
i zabierakowe. Osłony miejsc 
niebezpiecznych między 
łańcuchem i stałymi elementami; 

PN-75/M-69210+ 
Az4: 1998 Zbiorniki transportowe do gazów. 

Barwy rozpoznawcze 
i znakowanie; 

PN-79/M-69221 Butle do gazów. Butle stalowe 
spawane; 
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PN-91/M-84701 Zawiesia łańcuchowe. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-92/M-84720 Zawiesia z lin stalowych 
i włókiennych. Ogólne wymagania 
i badania; 

PN-92/M84727 Zawiesia linowe. Warunki 
uŜytkowania i badania 
eksploatacyjne; 

PN-87/M-45038 Technika bezpieczeństwa. 
Dźwignice. Tablice oraz napisy 
informacyjne i ostrzegawcze; 

PN-M-84564: 1994 Zawiesia cięgnowe i chwytno-
zaczepowe. Haki z uchem; 

PN-M84727/A1:1996 Zawiesia linowe. Warunki 
uŜytkowania i badania 
eksploatacyjne (Zmiana A1); 

PN-82/M-45027 Technika bezpieczeństwa. Dźwigi 
elektryczne. Szyby, 
magazynowanie i linowanie; 

PN-84/M-35603 Technika bezpieczeństwa. Stałe 
zbiorniki ciśnieniowe. 
Znakowanie; 

PN-ISO 32: 1994 Sprzęt medyczny. Butle do gazów 
medycznych. Oznakowanie 
zawartości; 

PN-M-69228:  
1994/A1: 1997 Butle do gazów. Zawory do butli. 

Wymagania i badania; 
PN-EN 10-89-3:1999 Butle do gazów. Znakowanie butli. 

Kod barwny; 
PN-ISO 3691 + A1 Wózki jezdniowe napędzane. 

Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa. 
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6. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym 

PN-85/E-08400/02 Narzędzia ręczne o napędzie 
elektrycznym. Bezpieczeństwo 
uŜytkowania. Ogólne wymagania 
i badania; 

PN-88/E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie 
elektrycznym. Badania kontrolne 
w czasie eksploatacji; 

PN-85/E-08401/02 Narzędzia ręczne o napędzie 
elektrycznym. Wkrętaki. 
Bezpieczeństwo uŜytkowania; 

PN-93/E-08402 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych 
o napędzie elektrycznym. NoŜyce 
i wycinarki do blach. Wymagania 
szczegółowe i badania; 

PN-IEC 745-2-3: 
1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych 

o napędzie elektrycznym. 
Wymagania szczegółowe 
i badania; 

PN-89/E-08405/02 Narzędzia ręczne o napędzie 
elektrycznym. Gwinciarki. 
Bezpieczeństwo uŜytkowania; 

PN-87/E-08406/02 Narzędzia ręczne o napędzie 
elektrycznym. Strugarki 
do drewna. Bezpieczeństwo 
uŜytkowania; 

PN-IEC 745-2-5+ 
AK: 1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych 

o napędzie elektrycznym. Pilarki 
i noŜe tarczowe. Wymagania 
szczegółowe dla pilarek 
tarczowych i noŜy tarczowych; 
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PN-88/E-08408/02 Narzędzia ręczne o napędzie 
elektrycznym. Pilarki 
brzeszczotowe. Bezpieczeństwo 
uŜytkowania; 

PN-IEC 745-2-1+ 
A1/AK:1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych 

o napędzie elektrycznym. 
Wymagania szczegółowe dla 
wiertarek. Wymagania do 
stosowania w kraju; 

PN-IEC 745-2-6+ 
A/AK:1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych 

o napędzie elektrycznym. 
Wymagania szczegółowe dla 
młotków. Wymagania do 
stosowania w kraju; 

PN-IEC 745-2-1+ 
A1:1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych 

o napędzie elektrycznym. 
Wymagania szczegółowe dla 
wiertarek; 

PN-IEC 745-2-5/ 
AK:1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych 

o napędzie elektrycznym. 
Wymagania szczegółowe dla 
pilarek  tarczowych i noŜy 
tarczowych. Wymagania do 
stosowania w kraju; 

PN-IEC 745-2-6:1996 Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych 
o napędzie elektrycznym. 
Wymagania szczegółowe dla 
młotków; 
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PN-EN 50144-1:2000 Bezpieczeństwo uŜytkowania 
narzędzi ręcznych o napędzie 
elektrycznym. Wymagania ogólne.  

7. Obróbka metali 

PN-81/M-55720.01  Obrabiarki do metalu. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
tokarek; 

PN-81/M-55720/02 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
frezarek; 

PN-81/M-55720/03 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
szlifierek; 

PN-81/M-55720/04 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
wiertarkofrezarek; 

PN-81/M-55720/05 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
wiertarek; 

PN-81/M-55720/06 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
obrabiarek do uzębień; 

PN-81/M-55720/07 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
strugarek, dłutownic 
i przeciągarek; 



 

86 

PN-81/M-55720/08 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
przecinarek; 

PN-81/M-55720/09 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji 
obrabiarek zespołowych i linii 
obrabiarek zespołowych; 

PN-81/M-55720/10 Obrabiarki do metali. Technika 
bezpieczeństwa. Wymagania w 
konstrukcji obrabiarek 
elektroerozyjnych, 
elektrochemicznych 
i ultradźwiękowych; 

PN-77/M-43021 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 

PN-EN692:2000 Prasy mechaniczne. Urządzenia 
kuźnicze. Prasy. NoŜyce; 

PN-89/M-68050/03 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Prasy śrubowe. Wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 

PN-89/M-68050/04 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Zwijarki do blach. 
Wymagania bezpieczeństwa w 
konstrukcji; 

PN-89/M-68050/05 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Prasy hydrauliczne. 
Wymagania bezpieczeństwa w 
konstrukcji; 

PN-90/M-68050/06 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. NoŜyce. Wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 
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PN-91/M-68050/07 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Młoty. Wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 

PN-91/M-68050/08 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Maszyny automatyczne 
i półautomatyczne. Wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 

PN-92/M-98050/09 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Prasy krawędziowe. 
Wymagania bezpieczeństwa w 
konstrukcji; 

PN-92/M-68050/10 Maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Maszyny do prostowania. 
Wymagania bezpieczeństwa w 
konstrukcji; 

PN-82/M-55681  Obrabiarki do metali. Osłony 
zabezpieczające ściernice. 
Wymiary podstawowe i wymiary 
techniczne; 

PN-88/H-54553 Maszyny i urządzenia odlewnicze. 
Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 

PN-EN 710:2000 Wymagania bezpieczeństwa dla 
odlewniczych maszyn i urządzeń 
do wykonywania form i rdzeni 
oraz wyposaŜenia towarzyszącego; 

PN-88/H-54555 Maszyny i urządzenia odlewnicze. 
Urządzenia do czyszczenia 
odlewów. Wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 

PN-88/H-54556 Maszyny i urządzenia odlewnicze. 
Kokilarki. Wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 
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PN-89/H-54558 Maszyny i urządzenia odlewnicze. 
Maszyny i urządzenia do 
przygotowania materiałów 
formierskich. Wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji; 

PN-90/H-54559 Maszyny i urządzenia odlewnicze. 
Maszyny do odlewania 
ciśnieniowego. Wymagania 
bezpieczeństwa w konstrukcji. 
Wymagania bezpieczeństwa dla 
ciśnieniowych maszyn 
odlewniczych; 

PN-81/M-55720/00 Obrabiarki do metali. Ochrona 
pracy. Wymagania bezpieczeństwa 
w konstrukcji; 

PN-H-01201:1997 Obróbka cieplna. Piece z atmosferą 
regulowaną. Wymagania 
bezpieczeństwa; 

PN-H-01203:1997 Obróbka cieplna. Przemysłowe 
piece próŜniowe. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa budowy 
i eksploatacji; 

PN-82/M-55681 Obrabiarki do metali. Osłony 
zabezpieczające ściernic. Wymiary 
podstawowe i wymagania 
techniczne; 

PN-92/M-66026 Tłoczniki. Stopnie zagroŜenia; 
PN-88/M-66027 Tłoczniki. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa. 

8. Obróbka drewna 

PN-D-56274:1997 Obrabiarki do drewna. Pilarki 
pionowe ramowe. Wymagania 
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konstrukcyjne w zakresie 
bezpieczeństwa pracy; 

PN-D-56277:1997 Obrabiarki do drewna. Strugarki. 
Wymagania konstrukcyjne w 
zakresie bezpieczeństwa pracy; 

PN-D-56276:1997 Obrabiarki do drewna. Pilarki 
tarczowe. Wymagania 
konstrukcyjne w zakresie 
bezpieczeństwa pracy; 

PN-D-56275:1997 Obrabiarki do drewna. Pilarki 
taśmowe. Wymagania 
konstrukcyjne w zakresie 
bezpieczeństwa pracy; 

BN-75/1614-06 Obrabiarki do drewna. Strugarki. 
Wymagania bezpieczeństwa pracy 
w zakresie konstrukcji; 

PN-90/D-56270 Obrabiarki do drewna 
nieprodukcyjne. Ogólne 
wymagania i badania; 

PN-90/D-56271 Obrabiarki do drewna 
nieprodukcyjne. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa pracy 
w zakresie konstrukcji; 

PN-79/D-60251 Obrabiarki do drewna. Kliny 
rozszczepiające sierpowe do 
pilarek tarczowych; 

PN-89/D-60256 Maszyny i urządzenia do obróbki 
drewna. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa pracy w zakresie 
konstrukcji; 

PN-D-56278:1997 Obrabiarki do drewna. Frezarki 
i dłutarki. Wymagania 
konstrukcyjne w zakresie 
bezpieczeństwa pracy; 
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PN-EN 859:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do 
drewna. Strugarki – wyrówniarki z 
ręcznym posuwem; 

PN-EN 860:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do 
drewna. Jednostronne strugarki-
grubiarki; 

PN-EN 861:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do 
drewna. Strugarki – wyrówniarko 
grubiarki; 

PN-EN 840:1999 Bezpieczeństwo obrabiarek do 
drewna. Obrabiarki kombinowane. 

9. Inne 

PN-EN 201:1999 Maszyny do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i mieszanek 
gumowych. Wtryskarki. 
Wymagania bezpieczeństwa; 

PN-EN 289:1999 Maszyny do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i mieszanek 
gumowych. Prasy tłoczne 
i przetłoczne. Wymagania 
bezpieczeństwa; 

PN-EN 1114-1:1999 Maszyny do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i mieszanek 
gumowych. Wytłaczarki i linie 
wytłaczania. Wymagania 
bezpieczeństwa; 

PN-EN 1417:1999 Maszyny do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i mieszanek 
gumowych. Walcarki 
dwuwalcowe. Wymagania 
bezpieczeństwa; 

PN-EN 1612:1999 Maszyny do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i mieszanek 
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gumowych. Maszyny do 
formowania reaktywnego. 
Wymagania bezpieczeństwa; 

PN-64/A-7008 Warunki higieniczno sanitarne w 
chłodniach; 

PN-90/A-55602 Ochrona pracy. Maszyny 
i urządzenia oraz stanowiska pracy 
przemysłu ziemniaczanego. 
Wymagania bezpieczeństwa pracy 
i ergonomii; 

PN-72/M-04601 Warunki bezpieczeństwa w 
instalacjach chłodniczych; 

PN-93/R-36152 Ciągniki rolnicze. Wały 
przegubowo-teleskopowe do 
napędu maszyn i narzędzi; 

PN-F-93000:1996 Zszywacze elektryczne. 
Wymagania i badania; 

PN-85/E-811106 Spawalnictwo. Jednostanowiskowe 
transformatory spawalnicze. 
Wymagania i badania; 

PN-88/E-82001 Spawalnictwo. Prostowniki 
spawalnicze. Podstawowe 
parametry, ogólne wymagania 
i badania; 

PN-EN 60974-1:1997 Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące urządzeń do spawania 
łukowego. Spawalnicze źródła 
energii; 

PN-EN 50060:1998 Spawalnicze źródła energii do 
ręcznego spawania łukowego o 
ograniczonym czasie obciąŜenia; 

PN ISO 5175:1997 Urządzenia do spawania, cięcia 
gazowego i procesów pokrewnych. 
Urządzenia zabezpieczające do 
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gazów palnych i tlenu lub 
spręŜonego powietrza; 

PN-EN 1256:2000 Urządzenia do spawania. Sprzęt do 
spawania gazowego. Mocowanie 
węŜy w sprzęcie do spawania, 
cięcia i procesów pokrewnych; 

PN-EN 562:2000 Sprzęt do spawania gazowego. 
Manometry. Stosowanie przy 
spawaniu, cięciu i procesach 
pokrewnych; 

PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy. 
Egzaminowanie operatorów 
urządzeń spawalniczych oraz 
nastawiaczy zgrzewania 
oporowego dla w pełni 
zmechanizowanego 
i automatycznego spajania metali. 

10. Ochrona pracowników przed zagroŜeniami fizycznymi 

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem 
elektrycznym; 

PN-EN 457:1998  Maszyny. Bezpieczeństwo. 
Dźwiękowe sygnały 
bezpieczeństwa. Wymagania 
ogólne, projektowanie i badania; 

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona 
przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. 
Wymagania; 

PN-89/M-47034 Maszyny do robót budowlanych 
ziemnych. Urządzenia 
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sygnalizacyjne na stanowisku 
pracy operatora. Wymagania 
ergonomiczne; 

PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku na stanowiskach 
pracy i ogólne wymagania 
dotyczące przeprowadzania 
pomiarów; 

PN-86/N-01338 Hałas infradźwiękowy. 
Dopuszczalne wartości poziomu 
ciśnienia akustycznego na 
stanowiskach pracy i ogólne 
wymagania dotyczące 
wykonywania pomiarów; 

PN-91/N-01353 Drgania. Dopuszczalne wartości 
przyspieszenia drgań 
oddziałujących na organizm 
człowieka oraz kończyny górne 
i metody oceny naraŜenia; 

PN-91/N-01354 Drgania. Dopuszczalne wartości 
przyspieszenia drgań o ogólnym 
oddziaływaniu na organizm 
człowieka. Wymagania i badania; 

PN-90/N-01357 Drgania. Metody pomiarów 
i oceny drgań maszyn pod 
względem bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 

PN-90/N-01358 Drgania. Metody pomiarów 
i oceny drgań maszyn; 

PN-88/N-08008 Ergonomia. Środowisko gorące. 
Analityczne określenie 
i interpretacja stresu cieplnego, 
oparte na podstawie obliczenia 
wymaganej ilości potu; 
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PN-87/N-08009 Ergonomia. Środowisko zimne. 
Metoda oceny ujemnego 
obciąŜenia termicznego, oparta na 
wskaźnikach WCI i IREO; 

PN-85/N-08011 Ergonomia. Środowisko gorące. 
Wyznaczanie obciąŜeń 
termicznych działających na 
człowieka w środowisku pracy, 
oparte na wskaźniku WBGT; 

PN-85/N-08013 Ergonomia. Środowiska termiczne 
umiarkowane. Określenie 
wskaźników PMV, PPD 
i wymagań dotyczących komfortu 
termicznego; 

PN-77/T-01025 Bezpieczeństwo pracy w polach 
elektromagnetycznych w zakresie 
częstotliwości 0,1 do 300 MHz. 
Nazwy i określenia; 

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona 
przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalny poziom 
dźwięku A w pomieszczeniach; 

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań 
przekazywanych przez podłoŜe 
na budynki; 

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w 
budynkach; 

PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem 
dziennym. Warunki ogólne; 

PN-86/M-47015 Maszyny do robót budowlanych 
ziemnych. Dopuszczalny poziom 
i metody badań hałasu na 
stanowisku pracy operatora; 



 

95 

PN-93/T-42107 Bezpieczeństwo urządzeń techniki 
informatycznej i elektronicznych 
urządzeń techniki biurowej; 

PN-77/M-55725 Obrabiarki do metali. Metoda 
badania i dopuszczalne poziomy 
hałasu; 

PN-89/M-47017 Maszyny do robót budowlanych 
ziemnych. Dopuszczalne wartości 
i metody badań przyspieszenia 
drgań na stanowisku pracy 
operatora; 

PN-EN 60825-1:2000 Bezpieczeństwo urządzeń 
laserowych. Klasyfikacja sprzętu. 
Wymagania i przewodnik 
uŜytkownika. 

11. Ochrona przed zagroŜeniami wypadkowymi 

PN-80/M-49060 Maszyny i urządzenia. Wyjścia 
i dojścia. Wymagania; 

PN-EN 982:1998 Bezpieczeństwo maszyn. 
Wymagania bezpieczeństwa 
dotyczące układów hydraulicznych 
i pneumatycznych i ich elementów. 
Hydraulika; 

PN-N-01256-3/A1: 
1997  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona 

i higiena pracy; 
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa; 
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwpoŜarowa; 
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja; 
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PN-EN 349:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. 
Minimalne odstępy zapobiegające 
zgnieceniu części ciała człowieka; 

PN-88/T-06250 Sprzęt elektroniczny 
powszechnego uŜytku. 
Bezpieczeństwo uŜytkownika. 
Wymagania i metody badań; 

PN-87/Z-08049 Ochrona pracy. Środki ochrony 
pracowników przed 
niebezpiecznymi i szkodliwymi 
czynnikami. Klasyfikacja 
i wymagania ogólne; 

PN-87/Z-08200 Ochrona pracy. Maszyny 
i urządzenia produkcyjne. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa; 

PN-84/Z-08202 Ochrona pracy. Elementy 
sterownicze maszyn i urządzeń 
produkcyjnych. Ogólne 
wymagania; 

PN-84/Z-08203 Ochrona pracy. Maszyny 
i urządzenia produkcyjne. Ogólne 
wymagania dla stanowisk pracy; 

PN-88/Z-08204 Ochrona pracy. Urządzenia 
ochronne odległościowe do 
maszyn i urządzeń produkcyjnych. 
Wymagania ogólne; 

PN-EN 574:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. 
Oburęczne urządzenia sterujące. 
Aspekty funkcjonalne. Zasady 
projektowania; 

PN-88/Z-08206 Ochrona pracy. Urządzenia 
ochronne bezdotykowe do maszyn 
i urządzeń produkcyjnych. Ogólne 
wymagania; 
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PN-88/Z-08207 Ochrona pracy. Siedziska do 
maszyn i urządzeń produkcyjnych. 
Kwalifikacja i ogólne wymagania; 

PN/EN 294:1994 Bezpieczeństwo maszyn. 
Odległości bezpieczeństwa 
uniemoŜliwiające sięganie 
kończynami górnymi do stref 
niebezpiecznych; 

PN-88/Z-08209 Ochrona pracy. Urządzenia 
blokujące do maszyn i urządzeń 
produkcyjnych. Ogólne 
wymagania;   

PN-83/Z-08300 Ochrona pracy. Procesy 
produkcyjne. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa;  

PN-83/Z-82001 Ochrona pracy. Osłony 
mechaniczne maszyn i urządzeń. 
Ogólne wymagania;   

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Postanowienia ogólne; 

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Podstawowe nazwy i określenia; 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników; 

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Barwy ostrzegawcze 
i uzupełniające; 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Opaski identyfikacyjne; 

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Tabliczki; 

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Znaki ostrzegawcze; 
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PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Napisy; 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. 
Podstawowe wymagania; 

PN-EN 418:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. 
WyposaŜenie do zatrzymywania 
awaryjnego, aspekty funkcjonalne. 
Zasady projektowania; 

PN-EN 614-1:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. 
Ergonomiczne zasady 
projektowania. Terminologia 
i wytyczne ogólne; 

PN-EN 953:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. 
Osłony. Ogólne wymagania 
dotyczące projektowania i budowy 
osłon stałych i ruchomych; 

PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady 
oceny ryzyka; 

PN-EN 60073:2000 Zasady podstawowe 
i bezpieczeństwo przy 
współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie 
i identyfikacja. Zasady kodowania 
wskaźników i elementów 
manipulacyjnych; 

PN-EN 547-1:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. 
Wymiary ciała ludzkiego. Zasady 
określania wymiarów otworów 
umoŜliwiających dostęp całym 
ciałem do maszyny; 

 PN-EN 547-3:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. 
Wymiary ciała ludzkiego. Dane 
antropometryczne. 



 

99 

12. Sprzęt ochrony osobistej 

PN-EN 169:1996 Ochrona indywidualna oczu. Filtry 
spawalnicze i filtry dla technik 
pokrewnych. Wymagania 
dotyczące współczynnika 
przepuszczania i zalecane 
stosowanie; 

PN-EN 166:1998 Ochrona indywidualna oczu. 
Wymagania; 

PN-EN 170:1994 Ochrona indywidualna oczu. Filtry 
chroniące przed nadfioletem. 
Wymagania dotyczące 
współczynnika przepuszczania 
i zalecane stosowanie; 

PN-76/M-69160 Spawalnictwo. Osłony twarzy 
przed promieniowaniem łuku 
spawalniczego. Tarcze 
spawalnicze; 

PN-EN 171:1994 Ochrona indywidualna oczu. Filtry 
chroniące przed podczerwienią. 
Wymagania dotyczące 
współczynnika przepuszczania 
i zalecane stosowanie; 

PN-81/Z-53201 Sprzęt ochrony osobistej oczu. 
Optyczne filtry i szybki ochronne. 
Ogólne wzmagania i badania; 

PN-EN 136:1993 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Maski. Wymagania, 
badanie, znakowanie; 

PN-EN 136-10:1998 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Maski do 
specjalnego stosowania. 
Wymagania, badanie, znakowanie; 
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PN-EN 137:1996 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Aparaty powietrzne 
butlowe ze spręŜonym powietrzem. 
Wymagania, badanie, znakowanie; 

PN-EN 138:1997 
PN-EN 139:1997 Sprzęt ochrony układu 

oddechowego. Aparaty węŜowe 
świeŜego powietrza w połączeniu z 
maską, półmaską lub zespołem 
ustnika. Wymagania, badanie, 
znakowanie; 

PN-EN 140:1993 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego, półmaski, 
ćwierćmaski. Wymagania, badanie, 
znakowanie; 

PN-EN 141:1995 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Pochłaniacze 
i filtropochłaniacze. Wymagania, 
badanie, znakowanie; 

PN-EN 142:1996 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Zespół ustnika. 
Wymagania, badanie, znakowanie; 

PN-EN 143:1996 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Filtry. Wymagania, 
badanie, znakowanie; 

PN-EN 145:1994 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Aparaty 
regeneracyjne ze spręŜonym 
tlenem. Wymagania, badanie, 
znakowanie; 

PN-EN 146:1997 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Filtrujący sprzęt 
z wymuszonym przepływem 
powietrza wyposaŜony w hełmy 
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lub kaptury. Wymagania, badanie, 
znakowanie; 

PN-EN 147:1997 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Filtrujący sprzęt ze 
wspomaganiem powietrza 
wyposaŜony w maski, półmaski 
lub ćwierćmaski. Wymagania, 
badanie, znakowanie; 

PN-EN 149:1996 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Półmaski filtrujące. 
Wymagania, badanie, znakowanie; 

PN-EN 271:1998 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Aparaty węŜowe 
spręŜonego powietrza lub 
tłoczonego powietrza wyposaŜone 
w kaptur do uŜycia podczas 
obróbki strumieniowo-ściernej. 
Wymagania, badanie, znakowanie; 

PN-EN 340:1996 OdzieŜ ochronna. Wymagania 
ogólne; 

PN-EN 344:1996 Wymagania i metody badania 
obuwia bezpiecznego, ochronnego 
i zawodowego do uŜytku w pracy; 

PN-EN 345:1996 Wymagania dla obuwia 
bezpiecznego do uŜytku w pracy; 

PN-EN 346:1996 Wymagania dla obuwia 
ochronnego do uŜytku w pracy; 

PN-EN 347:1996 Wymagania dla obuwia 
zawodowego do uŜytku w pracy; 

PN-EN 348:1996 OdzieŜ ochronna. Metoda badań. 
Wyznaczanie odporności 
materiałów na działanie drobnych 
rozprysków stopionego metalu; 
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PN-EN 352-1:1996 Ochronniki słuchu. Wymagania 
bezpieczeństwa i badania. 
Nauszniki przeciwhałasowe; 

PN-EN 352-2:1996 Ochronniki słuchu. Wymagania 
bezpieczeństwa i badania. Wkładki 
przeciwhałasowe; 

PN-86/N-01309.05 Ochronniki słuchu. Wymagania 
i badania; 

PN-EN 353-1:1996 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. 
Urządzenia samozaciskowe ze 
sztywną prowadnicą; 

PN-EN 353-2:1996 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. 
Urządzenia samozaciskowe z 
giętką prowadnicą; 

PN-EN 354:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. Linki 
bezpieczeństwa; 

PN-EN 355:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. 
Amortyzatory; 

PN-EN 360:1996 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. 
Urządzenia samohamowne; 

PN-EN 361:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. 
Szelki bezpieczeństwa; 

PN-EN 362:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. 
Łączniki; 

PN-EN 363:1997 Indywidualny sprzęt chroniący 
przed upadkiem z wysokości. 
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Systemy powstrzymywania 
spadania; 

PN-EN 371:1996 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Pochłaniacze AX 
i filtropochłaniacze przeciwko 
niskowrzącym związkom 
organicznym. Wymagania, 
badanie, znakowanie; 

PN-EN 372:1996 Sprzęt ochrony układu 
oddechowego. Pochłaniacze SX 
i filtropochłaniacze przeciwko 
specyficznym związkom. 
Wymagania, badanie, znakowanie; 

PN-EN 374-1:1998 Rękawice chroniące przed 
chemikaliami i mikroorganizmami. 
Terminologia i wymagania; 

PN-EN 397:1997 Przemysłowe hełmy ochronne; 
PN-EN 403:1996 Ucieczkowy sprzęt ochrony układu 

oddechowego. Sprzęt 
oczyszczający wyposaŜony w 
kaptur. przeznaczony do uŜycia 
podczas poŜaru. Wymagania, 
badanie, znakowanie; 

PN-EN 407:1997 Rękawice ochronne chroniące 
przed zagroŜeniami termicznymi 
(gorąco i/lub ogień); 

PN-EN 412:1997 Fartuchy ochronne uŜywane przy 
stosowaniu ręcznych noŜy; 

PN-EN 420:1996 Wymagania ogólne dla rękawic; 
PN-EN 466:1998 OdzieŜ ochronna. Ochrona przed 

ciekłymi chemikaliami. 
Wymagania dotyczące odzieŜy 
chroniącej przed chemikaliami 
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nieprzepuszczającymi cieczy 
(typ 3); 

PN-EN 467:1998 OdzieŜ ochronna. Ochrona przed 
ciekłymi chemikaliami. 
Wymagania dotyczące odzieŜy 
ochraniającej poszczególne części 
ciała; 

PN-EN 471:1997 OdzieŜ ostrzegawcza o 
intensywnej widzialności; 

PN-EN 510:1996 Wymagania dla odzieŜy ochronnej 
stosowanej przy zagroŜeniu 
wplątania się w ruchome części; 

PN-EN 511:1998 Rękawice ochronne chroniące 
przed zimnem; 

PN-IEC 895:1994 Ubiory przewodzące do prac pod 
napięciem przy urządzeniach o 
napięciu znamionowym do 800 kV 
prądu przemiennego; 

PN-ISO 6110:1993 Obuwie całotworzywowe 
formowane. Obuwie przemysłowe 
z poli(chlorku)winylu 
podszewkowane lub 
niepodszewkowane odporne na 
działanie substancji chemicznych. 
Wymagania; 

PN-ISO 6112:1993 
PN-ISO 6910:1993 Obuwie całotworzywowe 

formowane. Obuwie przemysłowe 
z poli(chlorku)winylu 
podszewkowane lub 
niepodszewkowane ogólnego 
przeznaczania odporne na działanie 
tłuszczów zwierzęcych i olejów 
roślinnych. Wymagania; 
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PM-77/C-94136 Obuwie ochronne gumowe. 
Kalosze i półbuty 
elektroizolacyjne; 

PN-86/N-01309.05 Chronniki słuchu. Wymagania 
i badania; 

PN-88/O-91037 Obuwie ochronne. Metalowe 
ochrony palców stopy; 

PN-90/O-91038 Obuwie ochronne. Ochrony 
śródstopia; 

PN-O-91042:1996 Obuwie ochronne. Trzewiki dla 
dekarzy; 

PN-O-91043:1996 Obuwie ochronne i robocze. 
Obuwie filcowo-gumowe; 

PN-92/O-91060 Obuwie robocze. Obuwie dla 
pracowników atomistyki; 

PN-92/O-91061 Obuwie ochronne. Obuwie dla 
pracowników atomistyki; 

PN-O-91064:1995 Obuwie filcowo-tworzywowe 
robocze; 

PN-89/P-84505.03 OdzieŜ robocza. Fartuchy męskie; 
PN-89/P-84505.04 OdzieŜ robocza. Fartuchy 

okrywające przód; 
PN-89/P-84505.05 OdzieŜ robocza. Fartuchy-

spódnice; 
PN-P-84525:1998  OdzieŜ robocza. Ubrania robocze; 
PN-92/P-84672 Ochrony rąk. Kryteria oceny 

wykonania; 
PN-90/P-84675 OdzieŜ ochronna. Wymagania 

i metody badań materiałów 
powlekanych i odzieŜy 
wodochronnej; 

PN-92/P-84681 OdzieŜ ochronna dla pracowników 
atomistyki; 
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PN-92/P-84682 OdzieŜ robocza dla pracowników 
atomistyki; 

PN-92/P-84683 OdzieŜ robocza. Koszule męskie; 
PN-92/P-84684 OdzieŜ robocza. Kombinezony; 
PN-P-84688:1998 Rękawice gumowe chroniące przed 

działaniem kwasów, ługów i soli. 
Wymagania i badania; 

PN-P-84690:1998 Rękawice chroniące przed 
działaniem olejów mineralnych. 
Wymagania i badania; 

PN-88/Z-08054 Bezpieczeństwo pracy. 
Dermatologiczne środki ochrony 
osobistej. Klasyfikacja 
i wymagania; 

PN-ISO 4643:1994 Obuwie formowane z tworzyw 
sztucznych. Buty poliuretanowe z 
podszewką i bez podszewki do 
uŜytku ogólno przemysłowego. 
Wymagania; 

PN-ISO 5423:1994 Obuwie formowane z tworzyw 
sztucznych. Buty 
z poli(chlorku)winylu  z 
podszewką i bez podszewki do 
uŜytku ogólno przemysłowego. 
Wymagania; 

PN-78/O-91031 Obuwie wyjściowe i robocze na 
drewnianych spodach; 

PN-78/O-91036 Obuwie ochronne. Obuwie 
odporne na oleje; 

PN-89/P-84505.02 OdzieŜ robocza. Fartuchy damskie; 
PN-89/P-84505.03 OdzieŜ robocza. Fartuchy męskie. 
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13. Normalizacja i certyfikacja oraz zarządzanie 
bezpieczeństwem i higieną pracy 

PN-N-02000:1994 Podstawy działalności 
normalizacyjnej. Normalizacja 
i dziedziny związane. 
Terminologia; 

PN-EN 45001:1993 Ogólne kryteria działania 
laboratoriów badawczych; 

PN-EN 45002:1993 Ogólne kryteria oceny 
laboratoriów badawczych; 

PN-EN 45003:1993 Ogólne kryteria dotyczące 
jednostek akredytujących 
laboratoria badawcze; 

PN-EN 45011:1993 Ogólne kryteria dotyczące 
jednostek certyfikujących wyroby; 

PN-EN 45012:1993 Ogólne kryteria dotyczące 
jednostek certyfikujących systemy 
jakości; 

PN-EN 45013:1993 Ogólne kryteria dotyczące 
jednostek certyfikujących personel; 

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria dotyczące 
deklaracji zgodności składanej 
przez dostawcę; 

ISO 8402:1994 Zarządzanie jakością i zapewnianie 
jakości. Terminologia; 

ISO 9000-1:1997 Zarządzanie jakością i normy 
dotyczące zapewnienia jakości. 
Część 1: Wytyczne wyboru 
i stosowania; 

ISO 9000-2:1993 Zarządzanie jakością i normy 
dotyczące zapewnienia jakości. 
Część 2: Ogólne wytyczne 
stosowania norm ISO 9001, 
ISO 9002 i ISO 9003; 
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ISO 9000-3:1994 Zarządzanie jakością i normy 
dotyczące zapewnienia jakości. 
Część 3: Wytyczne stosowania 
normy ISO 9001 do projektowania, 
dostarczania i obsługiwania 
oprogramowania; 

ISO 9000-4:1996 Zarządzanie jakością i normy 
dotyczące zapewnienia jakości. 
Część 4: Wytyczne do zarządzania 
programami zapewnienia jakości; 

ISO 9001:1996 Systemy jakości. Model 
zapewnienia jakości w 
projektowaniu / konstruowaniu, 
produkcji, instalowaniu i serwisie; 

ISO 9002:1996 Systemy jakości. Model 
zapewnienia jakości w produkcji 
i instalowaniu; 

ISO 9003:1996 Systemy jakości. Model 
zapewnienia jakości w kontroli 
i badaniach końcowych; 

ISO 9004-1:1996 Zarządzanie jakością i elementy 
systemu jakości. Część 1: 
Wytyczne; 

ISO 9004-2:1994 Zarządzanie jakością i elementy 
systemu jakości. Wytyczne 
dotyczące usług; 

ISO 9004-3:1996 Zarządzanie jakością i elementy 
systemu jakości. Wytyczne 
dotyczące materiałów 
przetworzonych; 

ISO 9004-4 +  
AC1:1996  Zarządzanie jakością i elementy 

systemu jakości. Wytyczne 
dotyczące poprawy jakości; 



 

109 

PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wymagania; 

PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka 
zawodowego; 

PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wytyczne; 

PN-N-18004:2001/ 
Ap1:2002 Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wytyczne; 

PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne 
i szkodliwe czynniki występujące 
w procesie pracy. Klasyfikacja. 
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PRZEPISY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 
jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. 
w sprawie słuŜby bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 109, poz. 704). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 62, poz. 285). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn.zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U. Nr 86, poz. 394). 

6. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny 
zgodności akredytacyjnej oraz zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. Nr 43, poz. 489 z późn.zm.). 

7. Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczenia z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst 
jednolity Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn.zm.). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r., 
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe 
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków 
przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. 
w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych 
zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 
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rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz 
podmiotów właściwych w tych sprawach 
(Dz.U. Nr 132, poz. 1115). 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 
(Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn.zm.). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U. Nr 60, poz. 279). 

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn.zm.). 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). 

14. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1362 
z późn. zm.). 

15. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r Nr 90, poz. 575 
z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji 
pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.). 

17. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
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