
SZKOLENIE WSTĘPNE 

BHP 



Spis treści 

Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność 

Ochrona przed zagrożeniami 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków 
gaśniczych, ewakuacja 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ  

 

z dnia 11 marca 1998 r.  

 

w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy w szkołach wyższych. 

 

§ 2. Rektor uczelni, mając na uwadze kierunek studiów i strukturę organizacyjną 

uczelni, ustala szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników oraz 

studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i 

nauki oraz ustala obowiązki pracowników w zakresie zapewnienia studentom 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 



Obowiązki pracodawcy w zakresie 

BHP 

Organizować pracę w 
sposób bezpieczny i 

higieniczny 

Zapewnić odpowiednie 
otoczenie i 

zabezpieczenia miejsca 
pracy (budynki, teren 

itp.) 

Zapewniać 
przestrzeganie i 

kontrolę przepisów BHP 

Zapewnić środki 
ochrony indywidualnej 
dla prac stwarzających 

zagrożenia 

Organizować szkolenia 
w zakresie BHP 

Warunki dotyczące 
oświetlenia, wentylacji, 

ogrzewania i 
powierzchni użytkowej 

Uczelnia jest zobowiązana: 



Obowiązki osób prowadzących 

ćwiczenia i laboratoria 

Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów w trakcie 
prowadzonych zajęć 

Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 

Dbałość o środki ochrony i ich stosowanie przez studentów 

Organizacja i przygotowanie pracy zapewniające zabezpieczenie studentów 

Dbałość o stan techniczny obiektów i wyposażenia 

Egzekwowanie przestrzegania przepisów 



Obowiązki studenta 

Znać przepisy BHP 

Wykonywać prace i ćwiczenia w sposób zgodny z BHP 

Stosować środki ochrony indywidualnej 

Dbać o maszyny i urządzenia 

Poddawać się wymaganym badaniom lekarskim 

Alarmować o zagrożeniach 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  

jest podstawowym obowiązkiem studenta. 

Student powinien: 
 



Regulamin Uczelni 

Organizację zajęć na uczelni, w laboratoriach i na praktykach,  

Warunki przebywania na terenie uczelni i w jej pomieszczeniach 

Obowiązki dotyczące BHP oraz ochrony ppoż,  

Sposób informowania pracowników i studentów o ryzyku związanym z 
wykonywaną działalnością  

Informacje a stosowanych karach porządkowych 

Regulamin Uczelni określa: 



Instrukcje BHP 

Określają zasady bezpiecznej eksploatacji 
maszyn i urządzeń 

Określają zasady bezpiecznego zachowania 
się podczas wykonywania pracy 

Określają normy i zasady postępowania z 
materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi 

Zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w razie wypadku  



Instrukcje stanowiskowe 



RYZYKO 

Skutek 

Wyzwalacz 

Przyczyna 



Najczęściej występujące zagrożenia 

Śliskie i nierówne powierzchnie 

Kontakt z urządzeniami zasilanymi prądem 
elektrycznym 

Ostre i wystające krawędzie 

Niezabezpieczone ,luźne przewody elektryczne i 
inne w drogach komunikacyjnych 

Obciążenie fizyczne  (przenoszenie ciężarów) 

Obciążenie psychiczne  (stres, praca w deficycie 
czasu) 

Niedostateczne oświetlenie pomieszczeń pracy 

agat
Sticky Note
W przypadku podstawowych zagrożeń związanych z przemieszczaniem się ludzi i materiałów mamy ryzyko upadków z wysokości, potknięć, poślizgnięć. Skutkami tego typu zagrożeń mogą być zbicia, stłuczenia, skręcenia stawów, złamania, a także dużo poważniejsze obrażenia w przypadku urazów głowy.Podstawowymi środkami ochrony w tego typu sytuacjach jest stosowanie:ü	właściwego wyposażenia pomieszczeń pracy, ü	stosowania wymaganych norm dla przejść i dojśćü	dedykowanego osprzętu do wykonania pracy (podesty, drabiny)ü	stosowanie na podłodze w ciągach komunikacyjnych i na schodach  nie śliskich elementów podłożaü	utrzymywania czystości i porządkuü	obuwia odpowiedniego do warunków pracyodpowiedniego tempa pracy

agat
Sticky Note
Przykładowo wymagane natężenie światła zgodnie z wymaganiami polskich norm powinno wynosić odpowiednio:ü	na korytarzach, w magazynach - 100 lx, ü	na schodach - 150 lx, ü	w łazienkach - 200 lx, ü	na stanowiskach z monitorem ekranowym (pisanie, czytanie, wprowadzanie danych - 500 lx. 

agat
Sticky Note
Źródłem zagrożenia mogą być:ü	instalacja elektryczna (przewody) ü	osprzęt (gniazda, wtyczki)ü	 tablice (rozdzielnice) ü	skrzynki rozdzielcze ü	elektryczne maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną (stacjonarne i przenośne)

agat
Sticky Note
W celu ochrony przed narażeniem spowodowanym koniecznością transportu ręcznego należy stosować się do następujących zasad:ü	w pierwszej kolejności minimalizować konieczność przenoszenia materiałów przez pracowników poprzez stosowanie w to miejsce transportu mechanicznegoü	stosowanie się do norm i wytycznych zawartych w rozporządzeniu dedykowanemu zasadom BHP przy transporcie ręcznymü	nie przekraczanie dopuszczalnych mas materiałów transportowanych i odległości ich przemieszczaniaü	utrzymywanie właściwej postawy minimalizującej wygięcie kręgosłupaü	utrzymywanie niesionego ładunku jak najbliżej własnego ciałastosowanie odpowiednich uchwytów i środków transportowych



Prąd elektryczny 

Porażenie prądem elektrycznym 
może spowodować poparzenia skóry 
oraz jej zwęglenie 

Przepływający przez ciało ludzkie 
prąd elektryczny powoduje rozkład 
płynów fizjologicznych powodując 
wstrząs lub zatrzymanie czynności 
życiowych 

agat
Sticky Note
Podstawowe metody ochrony, to:ü	regularne przeglądy instalacji i urządzeń zasilanych prądem elektrycznymü	ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących izolacji części układów i linii elektrycznych,ü	ochrona przed niepowołanym dostępem do miejsc stwarzających ryzyko bezpośredniego porażenia poprzez kontakt z częściami przewodzącymi prąd elektrycznyü	stosowanie dedykowanych wtyków i gniazdü	praca z urządzeniami elektrycznymi w środowisku nie przewodzącym ładunków elektrycznych (np. w pomieszczeniach wilgotnych)ü	stosowanie wymaganych środków ochrony osobistejü	posiadanie wymaganych uprawnień do pracy z urządzeniami, których obsługa wymaga posiadania stosownych kwalifikacjiü	właściwe dopasowanie odbiorników do mocy dostępnej w liniach zasilających stosowanie wyłącznie sprawnych i kompletnych odbiorników energii elektrycznej



Czynniki chemiczne 

Substancje toksyczne 

Substancje drażniące 

Substancje uczulające 

Substancje rakotwórcze 

Substancje mutagenne 

• Przenikają do organizmu i powodują jego zatruwanie w 
zależności od stężenia substancji toksycznej i łatwości jej 
wchłaniania przez organizm. Przy pracy z substancjami 
toksycznymi należy przestrzegać dopuszczalnych stężeń i 
czasu ekspozycji oraz stosować środki ochrony . 

• Związki chemiczne najczęściej w postaci gazów powodujące 
drażnienie błony śluzowej i skóry. Np. amoniak, chlor, 
chlorowodór, rozpuszczalniki, związki ftalowe, kleje itp.. 

• Substancje powodujące uczulenia (alergię) jako swoistą 
reakcję organizmu na kontakt z nimi. Najczęstszą reakcją 
organizmu na związki uczulające są zapalenia, wypryski, 
zmiany skórne. Substancjami uczulającymi są najczęściej: 
związki chromu, niklu, kobaltu, formalina i inne.   

• Są to związki chemiczne o udowodnionym działaniu 
rakotwórczym na organizm człowieka.  

• Są to związki powodujące zmiany w genach przekazywanych 
następnym pokoleniom. Najczęściej spotykane, to iperyt, 
formalina, benzen. 



Czynniki biologiczne 

Wirusy 

Bakterie 

Grzyby 

Pierwotniaki 

Robaki pasożytnicze 

agat
Sticky Note
Głównymi sposobami profilaktyki zdrowia i ochrony pracownika narażonego na czynniki biologiczne jest hermetyzacja lub izolacja narażonych części organizmu człowieka przed działaniem danego czynnika. Istotnym aspektem ochrony jest także higiena osobista pracowników, oraz znajomość zagrożenia i minimalizowanie kontaktów w środowisku zagrożonym czynnikami biologicznymi.



Kolejność czynności podczas zaistnienia 

wypadku 

Wezwać kwalifikowaną pomoc medyczną  

(999 lub 112) 

Udzielić pierwszej pomocy 

Zabezpieczyć miejsce wypadku 

Powiadomić Uczelnię 
(obowiązek spoczywa na prowadzącym zajęcia) 

agat
Sticky Note
Gdy na miejscu wypadku są poszkodowani lub doszło do nagłego zachorowania, należy podjąć czynności związane z oceną stanu poszkodowanych. Na czynności te składają się oceny: ü	przytomności ü	drożności dróg oddechowych ü	obecności lub braku oddychania ü	obrażeń ciała poszkodowanego

agat
Sticky Note
Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nie oddycha, jesteś zobowiązany: ü	wezwać pomoc – wyślij kogoś po pomoc, a jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i idź po pomoc, po czym natychmiast wróć i rozpocznij akcję ratunkową ü	przewrócić poszkodowanego na plecy upewnić się, że leży on na twardym, płaskim podłożu ü	udrożnić drogi oddechowe, odchylając poszkodowanemu głowę i unosząc brodę ü	rozpocząć ucisk klatki piersiowej i oddechy ratownicze w sekwencji 30:2·	rozbierz poszkodowanego tak, aby widoczna była cała klatka piersiowa·	wyznacz miejsce ucisku (przecięcie linii środka ciała i linii sutków)·	umieść swoje dłonie jedna na drugiej i złącz (spleć) palce obu rąk, co zapobiegnie wywieraniu ucisku na żebra; nie wywieraj ucisku na nadbrzusze ani na najniższą część mostka·	pochyl się nad poszkodowanym, pionowo w stosunku do jego klatki piersiowej, wyprostuj łokcie i naciskaj pionowo w dół na mostek w taki sposób, aby obniżał się około 5 – 6 cm·	zwolnij nacisk, nie odrywając dłoni od mostka poszkodowanego, a następnie powtarzaj ucisk z częstością około 100 uciśnięć na minutę; uciśnięcie i zwolnienie ucisku powinno zabierać tyle samo czasu po 30 uciśnięciach klatki piersiowej należy odchylić poszkodowanemu głowę, unieść brodę i wykonać dwa efektywne wdechy 

agat
Sticky Note
Punkt pierwszej pomocy znajduje się na parterze w pokoju nr.6 (na lewo od wejścia głównego).



Pożar 

Materiał 

palny 
Tlen 

 

O2 Procesy 

fizykochemiczne 



Gaśnice i hydranty 

agat
Sticky Note
Ten typ gaśnicy znajduje się na terenie szkoły.Po wyjęciu zawleczki, naciskamy dzwignię na zaworze, po odczekaniu ok. 5-6 s naciskamy drugą dzwignię na wężu. Czas 5-6 s jest niezbędny do wymieszania się wypływającego zez biornika wewnątrz gazu ze środkiem gaśniczym.

agat
Sticky Note
Hydrantów używamy wyłącznie po wyłączeniu prądu głównymi wyłącznikam przeciwpożarowymi, które znajdują się w pomieszczeniu recepcji przy głównym wejściu.Gaszenie hydrantem bez wyłączenia prądu powoduje ryzyko porażenia prądem !



Oznakowanie gaśnic 



Postępowanie w przypadku ewakuacji 

Wyłączyć wszystkie urządzenia 
elektryczne 

Pozamykać okna w pomieszczeniach 

Zabrać ze sobą swoje rzeczy osobiste i 
ubranie 

Udać się do najbliższego wyjścia 
ewakuacyjnego 

Po wyjściu z budynku udać się we 
wskazane miejsce zbiórki 

agat
Sticky Note
Sygnał ewakuacji w budynku uczelni, w któym odbywają się zajęcia podawany jest za pomocą dzwonków: 3 krótkie dzwonki w odstępach co 15-20 s

agat
Sticky Note
Miejsce zbiórki ewakuowanych znajduje się na boisku wewnątrz ogrodzonego kompleksu szkolnego. Do czasu zweryfikowania będących w budynku osób nie wolno się z tego miejsca oddalić, chyba, że osoba koordynująca ewakuację nakaże przesunięcie się ewakuowanych do innego miejsca zbiórki.

agat
Stamp



Numery alarmowe 

Ogólny numer ratunkowy  

112 
pogotowie ratunkowe  999 

straż pożarna    998 

policja     997 

pogotowie energetyczne  991 

pogotowie gazowe   992 

straż miejska    986 
 



Dziękuję za uwagę. 

agat
Sticky Note
Pytania testowe:1. Gdzie znajduje się miejsce zbiórki ewakuowanych dla budynku, w którym mieści się Collegium Humanitatis ?2. Gdzie znajduje się punkt pierwszej pomocy w budynku uczelni?3. Wymień 2 cele instrukcji Bezpieczeństwa Pracy (BHP).

agat
Stamp




