
Akademia Wychowania Fizycznego

im. Bronisława Czecha w Krakowie



 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

 Przepisy resortowe dotyczące bhp w szkołach wyższych: obowiązki pracowników, studentów, obowiązki uczelni

 Ocena zagrożenia związana z wykonywaniem zajęć programowych

 Ochrona pracy kobiet

 Wypadki studentów w czasie odbywania zajęć organizowanych przez uczelnię na terenie uczelni i poza jej terenem

 BHP przy użytkowaniu urządzeń techniki komputerowej

 BHP pracy w szkołach (praktyki studenckie)

 Odzież robocza, ochronna, sprzęt ochrony osobistej

 Czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezppieczne

 Badania środowiska pracy i nauki

 Profilaktyka lekarska

 Wymagania dotyczące domów studenckich

 Ochrona przeciwpożarowa



 Organa nadzoru nad bezpiecznymi warunkami pracy:

1. Państwowa Inspekcja Pracy

2. Państwowa Inspekcja Sanitarna

3. Administracja architektoniczno – budowlana i nadzór budowlany

4. Państwowa Straż Pożarna

5. Urząd dozoru technicznego 

6. Inspekcja Ochrony Środowiska

7. Społeczna Inspekcja Pracy

8. Nadzór Górniczy



 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 (z 
aktualizacjami) w sprawie ogólnych przepisów BHP

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac 
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących dziecko piersią

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych 
prac



 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w  Krakowie  z  dnia 27  marca 2015 roku w  sprawie  kierowania  na badania lekarskie 
kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów  i  uczestników  studiów  
doktoranckich    w    Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 ZARZĄDZENIE Nr 21/2008 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha 
w Krakowie z dani 24 lipca 2008 roku w sprawie organizowania szkolenia dla studentów 
rozpoczynających naukę w Akademii Wychowania Fizycznego w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy



 Rektor – Prof. Dr hab. Aleksander Tyka

 Inspektor BHP – Katarzyna Bartochowska

Telefon 12 683 15 81 

Budynek Główny,  Poziom -1, Pokój numer 02

 Prowadzący zajęcia 



 Do organizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni

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



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



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

- Warunki bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń

- Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia 

- Sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej

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



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

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



 Prowadzić ewidencję wypadków studentów którym ulegli podczas zajęć
organizowanych przez uczelnię

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



 Znać przepisy i zasady BHP obowiązujące studentów podczas przebywania w 
uczelni

 Brać udział w szkoleniach oraz instruktażach z bezpieczeństwa i higieny nauki

 Dbać o przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz stosować je zgodnie z 
przeznaczeniem

 Dbać o porządek i ład w miejscu odbywania zajęć oraz domach studenta

 Stosować się do przepisów ochrony pożarowej



 Niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia  o zauważonym wypadku podczas 
zajęć oraz ostrzegać inne osoby o zagrożeniu

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



 Pracownicy  zatrudnieni w charakterze ochrony Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie mają prawo legitymować osoby przebywające na terenie Uczelni.

 Studenci, na prośbę pracownika Ochrony zobowiązani są do okazania aktualnej 
legitymacji studenckiej.

 W razie odmowy okazania dokumentu lub jego braku pracownicy Ochrony  mają
prawo wyprowadzić kontrolowaną osobę poza teren Uczelni lub wezwać Policję.

 Działania te podejmowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentom i 
pracownikom Uczelni. 



 Należy zapoznać się z planami budynków, w których będzie się przebywać.  
Konieczne jest poznanie dróg i wyjść ewakuacyjnych z obiektów, zapoznanie się z 
miejscami rozmieszczenia podręcznych środków gaśniczych, apteczek pierwszej 
pomocy i punktów alarmowania 

 Wszystkie portiernie, dziekanaty i sekretariaty katedr są wyposażone w telefony 
alarmowe i apteczki pierwszej pomocy

 Wszystkie punkty w których umieszczono środki ochrony przeciwpożarowej są
łatwo dostępne i wyraźnie oznakowane  



 Oznakowanie punktów ze środkami ochrony przeciwpożarowej

Gaśnica
Telefon do użycia

w stanie zagrożenia

Hydrant

wewnętrzny
Zestaw sprzętu 

przeciwpożarowego



 Wszystkie drogi ewakuacyjne prowadzące do wyjść ewakuacyjnych są wyraźnie 
oznakowane co w przypadku sytuacji awaryjnej ułatwi orientację w obiekcie i 
odnalezienie wyjścia ewakuacyjnego



 Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Kierunek drogi ewakuacyjnej Wyjście ewakuacyjne



 Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Kierunek do wyjścia do drogi ewakuacyjnej schodami w górę

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo

Drzwi ewakuacyjne



 Przykłady niewłaściwych wyjść ewakuacyjnych (utrudniony dostęp)



 Zachowanie rozmieszczonego na obiektach oznakowania ewakuacyjnego i przeciw 
pożarowego i nie dopuszczenie do jego dewastacji jest ważne dla wszystkich osób 
znajdujących się na terenie uczelni

 Każdy członek społeczności akademickiej jest dorosłym i poważnym człowiekiem  
– Akademia Wychowania Fizycznego oczekuje wiec że jego zachowanie będzie 
odpowiednie. Należy powstrzymać się od działań które mogą zakończyć się
uszkodzeniem ciała innego człowieka.



 Otrzymane polecenia powinny być wykonywane zgodnie ze wskazówkami 
wykładowcy i prowadzącego zajęcia. Jeżeli czegoś się nie wie bądź nie rozumie 
należy zawsze prosić o dokładniejsze instrukcje.

 Przed dopuszczeniem do zajęć laboratoryjnych oraz zajęć przy maszynach i 
urządzeniach studenci zapoznawani z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Zapoznanie się z przepisami i regulaminem pracowni bądź
laboratorium jest potwierdzane przez studenta



 Na zajęciach specjalistycznych trzeba używać specjalistycznego sprzętu  
ochronnego zgodnie z obowiązującymi w danym przypadku zasadami

 W trakcie ćwiczeń należy uważać aby nie zagrażać innym

 Nie wolno używać uszkodzonego sprzętu





 Nie wolno samodzielne naprawiać narzędzi i sprzętu zwłaszcza sprzętu 
elektrycznego i sprzętu będącego pod napięciem. Uszkodzenia wyposażenia 
należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia



Na terenie uczelni obowiązuje ruch prawostronny . Na terenach zewnętrznych należy 
poruszać się chodnikiem lub prawą stroną drogi. Nie wolno:

 Wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed poruszającym się pojazdem i wchodzić
na jezdnię spoza pojazdu lub innej ograniczającej widoczność przeszkody

 Przechodzić przez jezdnie w miejscach o graniczone widoczności

Na drogach wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego obowiązują
standardowe zasady ruchu drogowego



Przed rozpoczęciem pracy:

 Jeżeli jest to wymagane – ubrać się w odzież roboczą, sportową lub inną odzież
specjalistyczną)

 Sprawdzić stan wyposażenia technicznego narzędzi, osłon i zabezpieczeń. Upewnić
się, że rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia. Jeżeli występuje zagrożenie –
można i należy przerwać pracę



W trakcie pracy i nauki należy:

 Utrzymywać porządek i czystość na stanowisku, nie tarasować dróg i przejść oraz 
dostępu do wyłączników prądu i sprzętu ochrony przeciw pożarowej

 Przestrzegać zasad BHP oraz poleceń prowadzącego zajęcia

 Pracować z szybkością odpowiadającą normalnemu rytmowi pracy

 Nie zdejmować osłon z maszyn i urządzeń



 Nie dopuszczać na swoje stanowisko osób niepowołanych

 Nie przeszkadzać innym, unikać zbędnych rozmów, żartów i kłótni. Nie dotykać
ruchomych części maszyn ani przewodów pod napięciem.

 W przypadku zaniku prądu, opuszczając stanowisko wyłączyć urządzenia



Po pracy, ćwiczeniach należy:

 Oczyścić i posprzątać stanowisko, narzędzia odłożyć na ich stałe miejsce

 Zadbać o czystość odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej



Podział sprzętu ochrony osobistej:

 Sprzęt ochrony głowy

 Środki ochrony twarzy i oczu

 Sprzęt ochrony słuchu

 Sprzęt ochrony układu oddechowego

 Środki ochrony kończyn górnych

 Środki ochrony kończyn dolnych

 Odzież ochronna

 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

 Środki izolujące cały organizm



Dobierając środek ochrony należy brać pod uwagę:

 Rodzaj czynnika szkodliwego

 Stan skupienia czynnika szkodliwego, stężenie itp.

 Czas działania czynnika szkodliwego

 Częstotliwość działania czynnika szkodliwego

 Miejsc odzieży narażone na działania czynnika szkodliwego

 Warunki klimatyczne

 Rodzaj wykonywanych czynności

 Warunki  i rodzaj pracy



 Odzież robocza używana jest do zastąpienia odzieży pracownika i studenta. 
Ubrania robocze przeznaczone są do wykonywania pracy przy której:

 Pracownik i student silnie się brudzi substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia

 Występują czynniki powodujące przyspieszone niszczenie odzieży

 Konieczna jest specjalna czystość powstałego produktu (np. przy badaniach 
laboratoryjnych)   



 Odzież ochronna – służy do zakrycia odzież osobistej lub całkowicie ją zastępuje. 
Chroni pracownika i studenta przed zagrożeniem dla zdrowia i życia. Są to 
zagrożenia np. mechaniczne, chemiczne, termiczne, biologiczne oraz czynniki 
atmosferyczne. Odzież taka musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające 
spełnienie norm.



Można wyróżnić odzież ochronną:

 Ostrzegawczą z pasami odblaskowymi

 Chroniącą przed promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym

 Przeznaczoną do stosowania przy zagrożeniu wybuchem

 Chroniącą przed czynnikami chemicznymi

 Chroniącą przed czynnikami biologicznymi

 Chroniącą przed czynnikami mechanicznymi

 Chroniącą przed czynnikami termicznymi (niskimi i wysokimi temperaturami)

 Chroniącą przed porażeniem prądem

 Chroniącą przed pyłami

 Odporną na warunki atmosferyczne



ZASADY:

 Przedmioty przenosić jak najbliżej ciała  - przybliżenie środka ciężkości 
dźwiganego przedmiotu do tułowia (skrócenie ramienia dźwigni)

 Prosty kręgosłup – równomierne rozłożenie sił na powierzchni kręgów

 Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola widzenia













Do najczęściej występujących  zagrożeń jakie powstają przy wykonywaniu pracy zaliczyć można:

 zagrożenia porażenia   prądem   elektrycznym

 zagrożenia związane z możliwością potknięcia lub poślizgnięcia co grozi upadkiem, potłuczeniem 
lub złamaniem kończyn

 zagrożenia związane z poparzeniem się

 zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów, 

 zagrożenia związane z upadkiem osób z wysokości 



 Niewłaściwego przygotowania ludzi do określonej pracy (brak szkoleń bhp, badań
lekarskich, nie stosowanie odzieży ochronnej, brak znajomości obsługi sprzętu 
technicznego),

 Niewłaściwego składowania na regałach,

 Złego stanu technicznego środków transportowych, urządzeń oraz budowy regałów,

 Nie wykonywania wymaganych czynności konserwacyjnych urządzeń,

 Pośpiechu, roztargnienia, zamyślenia się lub nieuwagi pracownika i studenta (należą do 
najczęstszych przyczyn).



 Już bezpośrednie działanie na organizm prądu o napięciu 25V może być
niebezpieczne. Przy prądzie przemiennym 50 Hz bezpieczne jest napięcie do 24 V.

 Podczas pracy i nauki codzienne ma się kontakt z zagrożeniem zmiennym prądem 
elektrycznym o napięciu co najmniej 230 V.



Zasady bezpieczeństwa:

 Zapoznać się z instrukcją stanowiskową i instrukcją obsługi urządzenia 

 Sprawdzić wizualnie stan instalacji i urządzenia

 Jeżeli urządzenie ma być podłączone do gniazd z uziemieniem to może być
podłączone tylko do takich gniazd

 Nie wolno naprawiać samodzielnie urządzeń i bezpieczników



Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: 

 ochronę pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego

 zakaz zatrudniania kobiet przy pracach im wzbronionych

 uprawnienia służące do zapewnienia właściwej opieki na dzieckiem (urlop 
macierzyński, rodzicielski, urlop wychowawczy, przerwy na karmienie dziecka ...)

 opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno zatrudniać w godzinach 
nadliczbowych ani w porze nocnej, ani delegować bez jej zgody 
poza stałe miejsce pracy 



Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać pracy m.in.:

 przy monitorach ekranowych powyżej 4h na dobę,

 w pozycji wymuszonej, jak również prac w pozycji stojącej łącznie przez ponad 3 
godziny w czasie zmiany roboczej,

 w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych,

 w godzinach nadliczbowych, porze nocnej itp.

 nie wolno bez jej zgody delegować ją poza stałe miejsce pracy,



Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią szczególnie uciążliwe lub szkodliwe są :

 wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, 
mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają
2.900 kJ na zmianę roboczą,

 prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w 
nich wartości,

 prace w pozycji wymuszonej,

 prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.



Charakter pracy Kobiety Kobiety w ciąży i w okresie 

karmienia

Praca stała 12 kg 3 kg

Praca dorywcza 20 kg 5 kg



Praca stała Praca dorywcza



 Podczas zajęć na uczelni należy zwracać uwagę na stan wykorzystywanych 
urządzeń, odległość do innej osoby ćwiczącej, stan nawierzchni, stan urządzeń
amortyzujących, sprawność sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 Przed rozpoczęciem zajęć należy upewnić się, że znamy instrukcję użytkowania i 
zdajemy sobie sprawę z  możliwych zagrożeń.

 Podczas zajęć poza terenem Uczelni zawsze pozostajemy w kontakcie z 
prowadzącym zajęcia, wykonujemy jego polecenia i zwracamy uwagę na innych 
uczestników zajęć



 Niebezpieczny czynnik  występujący w procesie  pracy, to czynnik, którego 
oddziaływanie na  pracownika i studenta prowadzi lub może prowadzić do urazu 
lub choroby,

 Szkodliwy i uciążliwy czynnik to czynnik którego oddziaływanie na pracownika i 
studenta prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.

 Zagrożenie – potencjalne źródło szkody
może być podane jego pochodzenie lub charakter oczekiwanej szkody. 



Oddziaływanie czynników niebezpiecznych  
na pracownika i studenta  prowadzi lub może prowadzić do urazu (wypadku przy 
pracy, wypadku studenta podczas zajęć) np. zagrożenia potknięciem się
i upadkiem  przy przemieszczaniu się, zagrożenie porażeniem prądem 
elektrycznym, zagrożenia pożarem lub wybuchem.

Czynniki niebezpieczne to:

 zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi,

 zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi, 

 zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,

 zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym,

 zagrożenia poparzeniem,

 zagrożenia pożarem lub/i wybuchem.



Przyczyny zagrożeń mechanicznych:

 Przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty

 Ruchome elementy

 Ostre, wystające elementy, chropowate elementy

 Spadające elementy

 Płyny pod ciśnieniem

 Śliskie nierówne przejścia, 

 Położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża (praca na wysokości, w 
zagłębieniach)



Zagrożenie związane jest z:

 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

 uderzenie przez obiekt w ruchu

 Wplątanie 

Najczęstsze urazy

 Zgniecenie

 Odcięcie

 wciągnięcie

 Uderzenie

 Przekłucie

 Wyrwanie



Podstawowe środki zapobiegania zagrożeniom powodowanym przez elementy 
ruchome:

 stosowanie osłon na elementy ruchome 

 urządzenia zabezpieczające 

 umożliwienie awaryjnego zabezpieczenia

 oznakowania i sygnalizacja na maszynach i innych urządzeniach

 okresowe przeglądy, regulacje, naprawy



Podstawowe środki zapobiegania zagrożeniom powodowanym przez elementy ostre:

 stępienie, zaokrąglenie krawędzi, naroży i innych elementów zwłaszcza w strefach 
operatora, które ze względów technologicznych nie muszą być ostre

 Osłonięcie części ostrych 

 Ograniczenie możliwości kontaktu z częściami ostrymi

 Oznakowanie części ostrych i chropowatych

 Zapewnienie odpowiednich szerokości przejść



Potknięcia, poślizgnięcia, upadki…

 W szczególności występują na śliskich posadzkach, schodach, korytarzach, itp. 
miejscach.

Najczęstsze urazy:

 zwichnięcie, skręcenie, naderwanie ścięgna

 rany i powierzchowne urazy 

 złamanie kości



Zapobieganie zagrożeniu:

 Posadzki z materiałów zapobiegających poślizgnięciu

 Utrzymanie posadzek w stanie suchym i nie zabrudzonym

 Oznakowanie i informacje służące bezpieczeństwu



Pamiętaj !

 zachowaj szczególną ostrożność przemieszczając się po śliskiej nawierzchni  
posadzek oraz po schodach,

 przy pracach transportowych zapewnij dobrą widoczność nie przysłoniętą
przenoszonymi materiałami,

 unikaj pośpiechu,

 używaj butów wygodnych o dobrych, nie śliskich  podeszwach.



 Praca na wysokości jest pracą wykonywaną na powierzchni znajdującej się na 
wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Pamiętaj! 

 Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. 



WAŻNE ! 

 Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem 
podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać
pracownicy i studenci, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane 
balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co 
najmniej     1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m



Przyczynami porażeń prądem są: 

 nieostrożność, 

 lekkomyślność,

 lekceważenie przepisów,

 omyłki, 

 brak nadzoru,

 brak konserwacji i nieznajomość instrukcji.



Działanie pośrednie, powstające bez przepływu prądu przez ciało człowieka, 
powoduje takie urazy, jak: 

 oparzenia ciała (zwarcie elektryczne, dotknięcie nagrzanych elementów) 

 groźne dla życia oparzenia ciała łukiem elektrycznym,

 uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego 

 uszkodzenia mechaniczne ciała w wyniku upadku z wysokości

Działanie bezpośrednie - przepływ prądu elektrycznego przez ciało ludzkie (tzw. 
prądu rażeniowego):

 odczuwanie przepływu prądu, lekkie kurcze mięśni,

 zaburzenia oddechu, zaburzenia krążenia krwi,

 migotanie komór sercowych,

 oparzenia skóry i wewnętrznych części ciała



 ochrona przed dotykiem bezpośrednim (stosowanie obudów lub osłon, barier i 
przeszkód)

 użycie wysokoczułych urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (o prądzie 
wyzwalającym nie większym niż 30 mA)

 ochrona przed dotykiem pośrednim np. samoczynne wyłączenie zasilania 

 właściwa organizacja prac przy urządzeniach elektrycznych ( w tym: polecenia i 
przygotowanie miejsca pracy),



Pamiętaj !

 Obowiązkiem każdego pracownika  jest przestrzeganie zaleceń DTR urządzeń oraz 
instrukcji,

 instalacja elektryczna, oświetleniowa oraz odgromowa powinny być systematycznie 
kontrolowane i badane,

 naprawy i konserwacje sprzętu elektrycznego i oświetleniowego powinny być
wykonywane przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających 
uprawnienia SEP,

 przewody elektryczne nie powinny być prowadzone w przejściach 
komunikacyjnych w pomieszczeniach pracy,

 zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzenia lub instalacji 
elektrycznej uprawnionemu pracownikowi.



1. Czynniki fizyczne

2. Czynniki chemiczne

3. Czynniki biologiczne

4. Czynniki psychofizyczne



 hałas (ustalony i nieustalony, hałas infradźwiękowy, hałas, ultradźwiękowy), 

 mikroklimat,

 promieniowanie optyczne (widzialne, podczerwone i ultrafioletowe),

 promieniowanie jonizujące,

 promieniowanie laserowe,

 pole elektromagnetyczne (niskiej i wysokiej częstotliwości),

 pole elektrostatyczne,

 pyły przemysłowe,

 wibracja (ogólna i oddziałująca na organizm człowieka przez kończyny górne).



HAŁAS - dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. 

Rozróżnia się hałasy ciągłe o nieznacznych zmianach natężenia i widma 
częstotliwości w czasie (szmer, szum) oraz hałasy impulsowe (np. huk, trzask). 
Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia, widma częstotliwości, charakteru zmian 
w czasie, zawartości składowych niesłyszalnych oraz długotrwałości działania. 



Mikroklimat to warunki cieplne w miejscu pracy.

 Pracownik  i student w pomieszczeniach pracy powinien mieć poczucie komfortu 
cieplnego.

 Komfort cieplny to takie warunki cieplne, w których człowiek ubrany stosownie do 
rodzaju wykonywanej pracy nie odczuwa chłodu lub gorąca.

 W stanie równowagi cieplnej organizmu temperatura wewnętrzna ciała wynosi 37 ±
0,5 °C. 

 Parametrami charakteryzującymi stan powietrza są: temperatura powietrza, 
wilgotność względna powietrza, prędkość ruchu powietrza.



W pomieszczeniach, w których znajdują się stanowiska komputerowe zaleca się, by:

temperatura powietrza mieściła się w zakresie 20 – 26oC zależnie od pory roku:

 zimą 20 – 24 °C,

 latem 23 – 26 °C,

 wilgotność względna powietrza wynosiła 40 – 60%,

 ruch powietrza był niewyczuwalny.

 W przypadku pomieszczeń klimatyzowanych należy sprawdzać nastaw parametrów 
regulacyjnych z uwzględnieniem czynników takich jak: wielkość pomieszczenia, 
usytuowanie okien, czas pracy, liczba pracowników.



Wpływ czynników mikroklimatu na organizm:

 temperatura zbyt wysoka – senność, mniejsza wydajność, większa liczba błędów, 
wzrost ciepłoty ciała

 temperatura zbyt niska – sztywnienie mięśni, brak uwagi

 wilgotność zbyt wysoka – zmniejszenie możliwości pracy w wysokich 
temperaturach

 wilgotność zbyt niska – wysychanie śluzówek

 zbyt duży ruch powietrza – bóle mięśniowe 

 zbyt mały ruch powietrza  - zmniejszenie możliwości pracy w wysokich 
temperaturach



Podział w zależności od działania na organizm ludzki

 substancje toksyczne,

 substancje drażniące,

 substancje uczulające,

 substancje rakotwórcze,

 substancje mutagenne,

 substancje upośledzające układ rozrodczy,

 podział w zależności od rodzajów działania na organizm człowieka:

 przez drogi oddechowe,

 przez skórę i błony śluzowe,

 przez przewód pokarmowy.



 mikroorganizmy roślinne i zwierzęce (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki) i 
wytwarzane przez nie toksyny i alergeny,

 makroorganizmy roślinne i zwierzęce.

 Czynniki psychofizyczne

 obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne),

 obciążenie psychonerwowe.



Czynniki psychofizyczne to:

 Obciążenie statyczne,

 Obciążenie dynamiczne

 monotypia ruchowa, 

 obciążenie psychiczne (stres, mobbing)

Obciążenie statyczne 

 –wywołuje długotrwałe napięcie mięśni, spowodowane utrzymywaniem przez dłuższy 
czas ciała w tej samej pozycji. 

Monotypia ruchowa 

 powtarzające się czynności w procesie pracy angażujące te same grupy mięśniowe.



Skutki obciążenia człowieka wysiłkiem statycznym:

 poczucie zmęczenia, aż do reakcji bólu w napiętych mięśniach

 zmniejszony swobodny przepływ krwi przez napięte mięśnie, wpływ na: wzrost 
ciśnienia krwi, przyspieszenie pracy serca

 utrudniony przepływ krwi zakłóca dostarczanie niezbędnych składników i 
usuwanie produktów przemiany materii



 NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie

 NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie

Wartość średnia ważona stężenia lub natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia w 
środowisku pracy, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8 – godzinnego 
dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w 
ustawie z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy przez okres aktywności zawodowej 
nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia



 NDSCH – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – wartość średnia stężenia 
określonego, toksycznego związku chemicznego lub pyłu, które nie powinno 
spowodować ujemnych zmian w  stanie zdrowia pracownika, jeżeli nie występuje w 
środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany 
roboczej w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina



 NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – wartość stężenia toksycznego 
związku chemicznego lub pyłu, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia 
pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie



Proces oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na szkodliwe substancje 
chemiczne polega na:

 Przeprowadzeniu identyfikacji substancji chemicznych w powietrzu stanowisk pracy

 Wykonaniu pomiarów stężeń tych substancji na które składa się pobór próbek 
powietrza i ilościowe oznaczanie przy zastosowaniu odpowiednich technik 
analitycznych

 Obliczenie wskaźników ekspozycji na podstawie wyników pomiarów stężeń

 Dokonanie oceny narażenia zawodowego – porównanie uzyskanych wskaźników 
ekspozycji z odpowiednimi wartościami NDS,NDN,NDSCH,NDSP

 Oszacowaniu ryzyka wystąpienia szkodliwego efektu zdrowotnego w wyniku ekspozycji 
na substancje chemiczne

 Podjęciu decyzji o konieczności wprowadzenia odpowiednich działań korygujących w 
celu obniżenia stężeń subst. chemicznych 

 Przeprowadzeniu ponownej oceny ryzyka po zastosowaniu środków technicznych 
zmniejszających narażenie na subst. Chemiczne w celu sprawdzenia ich skuteczności



Uzyskane wyniki oceny narażenia zawodowego są podstawą szacowania ryzyka 
zawodowego. W środowisku pracy możemy wyróżnić trzy poziomy ryzyka:

 Ryzyko pomijalne (małe) – jeśli wyznaczone wskaźniki ekspozycji przy ocenie 
zgodności warunków pracy z wartościami NDS, NDN, NDSCH, NDS są mniejsze niż
0,5 tych wartości

 Ryzyko akceptowalne (średnie) – są równe lub większe od 0,5 wartości 
dopuszczalnych, lecz nie przekraczają tych wartości

 Ryzyko nieakceptowalne (duże) – jeżeli wskaźniki ekspozycji są większe od 
wartości dopuszczalnych NDS, NDN, NDCH, NDSP



 Promieniowanie rentgenowskie- rodzaj promieniowania elektromagnetycznego 
które jest generowane podczas wyhamowywania elektronów. Długość fali mieści 
się w zakresie od ok. 10 pm do 10 nm. Zakres promieniowanie rentgenowskiego 
znajduje się między nadfioletem i promieniowanie gamma.



 Promieniowanie elektromagnetyczne – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie 
pola elektromagnetycznego.

 Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie. Zmieniające się
pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne,  a zmieniające się
pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne



Oznakowanie

źródła promieniowania

elektromagnetycznego

Oznakowanie

strefy pośredniej 

promieniowania 

elektromagnetycznego

Oznakowanie

strefy zagrożonej

promieniowania

elektromagnetycznego

Oznakowanie strefy 

niebezpiecznej

promieniowania

elektromagnetycznego



 Za organizację praktyk odpowiadają Kierownicy Zakładów Uczelni

 Nadzór organizacyjny nad przebiegiem praktyk studenckich sprawują kierownicy 
praktyk.  Kierowników  praktyk  powołuje  Dziekan  Wydziału na   dany rok 
akademicki.

 Nadzór  dydaktyczno-wychowawczy    nad    praktykami    studenckimi  sprawują
opiekunowie    praktyk (nauczyciele    akademiccy)wyznaczeni    przez    Dziekana 
w danym roku akademickim.



 Student odbywający praktykę zostaje zapoznany z regulaminem zakładu pracy oraz 
odbywa szkolenie wstępne BHP składające się z instruktażu ogólnego oraz 
instruktażu stanowiskowego.

 Student zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu praktyk, planu praktyk 
oraz do przepisów wewnętrznych zakładu w którym odbywa praktykę





Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, 

może być uciążliwa, gdyż: 

intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle 

głowy, zmęczenie i znużenie, 

długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, 

barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza 

w obrębie nóg, 

zła organizacja pracy, szybkie tempo, presja terminów, odosobnienie 

podczas pracy, złe oprogramowanie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach, 

mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia, frustracji, 

wypalenia zawodowego.



Układ stanowiska:

Miejsce pod biurkiem powinno być zajęte tylko przez nogi i ew. podnóżek, 

nie powinno tam być innych rzeczy.

W przypadku gdy stół nie posiada regulacji wysokości należy (na życzenie 

pracownika) wyposażyć stanowisko w podnóżek.

Biurko powinno mieć jasny, matowy kolor    i zaokrąglone brzegi.

Istotne znaczenie mają dodatkowe urządzenia wspomagające pracę jak 

wysięgnik z podstawką na dokumenty umieszczany obok monitora, na 

wysokości oczu operatora i umożliwiający odczyt dokumentów bez 

odrywania wzroku od monitora.



Parametry siedziska

Siedzisko powinno być stabilne, wyposażone w podstawę co najmniej 

pięciopodporową z kółkami jezdnymi, powinno mieć możliwość obrotu 

wokół osi pionowej   o 360°.

Powinno posiadać regulację wysokości w zakresie min. 40÷50 cm, licząc od 

podłogi, regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w 

zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu.

Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia powinno być odpowiednie do 

naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych.

Mechanizmy regulacji powinny być łatwo dostępne   i proste w obsłudze 

oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji 

siedzącej.



Oświetlenie

Odpowiednie oświetlenie stanowiska zapewniają trzy źródła światła:

Oświetlenie dzienne (regulowane np. żaluzjami)

Oświetlenie ogólne pomieszczenia

Oświetlenie punktowe stanowiska

Najkorzystniejszym jest oświetlenie w przedziale od 300lx do 700lx .Bardzo 

ważnym jest, aby na klawiaturze komputera średnie natężenie oświetlenia 

wynosiło 500 lx. 

Z pola widzenia pracującego powinny być usunięte wszelkie źródła światła 

emitujące oświetlenie silniejsze od monitora



Umiejscowienie monitora

Górna krawędź monitora powinna znajdować się na wysokości oczu operatora 

(w pozycji siedzącej), lub niżej.

Monitor powinien znajdować się pomiędzy oprawami oświetleniowymi i stać
bokiem do okien.

Nie ustawiamy monitora na tle okna, naprzeciw okna ani na tle innych 

jaskrawych obiektów. 

Odległość między tyłem monitorem a osobą pracującą obok powinna być
większa niż 80 cm.

Odległość między sąsiednimi monitorami powinna być większa niż 60 cm.

Minimalna odległość ekranu od oczu wynosi 1,5 – 2 przekątne monitora.



Umieszczenie klawiatury

Klawiatura powinna być umieszczona na wysokości łokcia.

Odległość między klawiaturą a przednią krawędzią stołu nie powinna być
mniejsza niż 10 cm.

Klawiatura powinna być usytuowaną w linii środkowej ciała operatora. 

Ręce podczas pisania na klawiaturze powinny być swobodne

Jeśli klawiatura jest wyżej wówczas powinno się stosować wsporniki 

nadgarstkowe do klawiatury.



Zalecenia ogólne

Zaleca się robienie 10 minutowych przerw w pracy (przeznaczonych na 

wykonywanie pracy o innym charakterze bądź odpoczynek) po każdej 1 lub 2 

godzinach pracy.

Zaleca się, aby podczas przerw w pracy z komputerem, wykonać kilka ćwiczeń
relaksujących.

Kąt w stawie kolanowym nie powinien być mniejszy niż 90 stopni, a stopy nie 

mogą znajdować się pod siedziskiem.

Miejsce na krzesło pracownika (między biurkiem a ścianą) powinno być
większe niż 80 cm.



 Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków studentów stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy



 Za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie 
wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w 
czasie zajęć na uczelni lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie 
odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.



 Wypadek studenta w trakcie zajęć prowadzonych na Uczelni zgłasza, na prośbę
studenta prowadzący zajęcia

 Zgłoszenie wypadku  na piśmie powinno jak najszybciej zostać przekazane do 
inspektora BHP. Przekazać je może sam poszkodowany lub prowadzący zajęcia.



 Zajęcia z łyżwiarstwa – utrata równowagi i upadek, w wyniku czego studentka 
doznała skręcenia kolana 

 Zajęcia z tenisa na hali – uderzenie piłką w prawy oczodół, w wyniku czego student 
doznał stłuczenia gałki ocznej

 Zajęcia z koszykówki – wykonując obrót student został uderzony w nos przez 
kolegę, w wyniku czego doznał złamania kości nosowej

 Zajęcia z lekkoatletyki – wykonując skok wzwyż, przy lądowaniu student doznał
skręcenia i naderwania więzadła kolana

 Zajęcia z piłki ręcznej – student został uderzony w wyprostowany palec ręki, w 
wyniku czego doznał uszkodzenia ścięgna prostownika palca

 Gimnastyka sportowa – studentka ześlizgnęła się z maty po której biegła –
skręcenie i naderwanie stawu skokowego



 Zajęcia z gimnastyki – studentka wykonując przewrót w przód z wyskokiem, 
podczas lądowania doznała urazu skręcenia stawu skokowego

 Zajęcia z koszykówki – podczas chwytania piłki student poczuł ból małego palca 
dłoni. Uraz – złamanie paliczka

 Zajęcia z narciarstwa – upadek na stoku – wieloodłamowe złamanie trzonu 
obojczyka z przemieszczeniem 

 Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu – student poślizgnął się na 
chuście animacyjnej  i upadł,  w wyniku czego doznał urazu barku i ramienia

 Zajęcia z łyżwiarstwa – upadek i uderzenie twarzą o powierzchnię lodu – złamanie 
kości nosowych

 Zajęcia z lekkiej atletyki – upadek podczas biegu – złamanie obojczyka z 
przemieszczeniem 



 Po zgłoszeniu wypadku zespół powypadkowy (Inspektor BHP i Społeczny 
Inspektor Pracy) spisuje wyjaśnienie poszkodowanego i świadka wypadku i 
sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 Jeden egzemplarz protokołu zostaje przekazany studentowi



Mieszkaniec domu studenckiego jest zobowiązany do:

 przestrzegania zasad dobrego wychowania, bezpieczeństwa oraz przepisów porządkowych związanych z 
funkcjonowaniem domu studenckiego.

 przestrzegania postanowień regulaminu Domu Studenckiego

 przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

 przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania narkomanii,

 przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,

 wykonywania poleceń porządkowych administracji domu studenckiego wydawanych w porozumieniu z radą
mieszkańców,

 poszanowania mienia stanowiącego wyposażenie domu studenckiego,

 odpowiedzialności materialnej za przedmioty oddane do użytku indywidualnego, naprawienia zawinionej szkody w 
sposób ustalony przez administrację domu studenckiego w porozumieniu z radą mieszkańców,



Mieszkaniec domu studenckiego jest zobowiązany do:

 odpowiedzialności materialnej za szkody w pomieszczeniach ogólnodostępnych według Zasad pobierania, rozliczania i 
zwrotu kaucji,

 utrzymania należytej czystości w pokoju i w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania,

 okazywania portierowi ważnej karty mieszkańca z aktualną fotografią przy każdorazowym wejściu na teren domu 
studenckiego,

 okazywania karty mieszkańca administracji domu studenckiego, przedstawicielowi rady mieszkańców na 
każdorazowe wezwanie,

 pozostawiania w recepcji klucza do pokoju przy każdorazowym opuszczaniu domu studenckiego,

 regularnego uiszczania należności z tytułu zamieszkania w domu studenckim,

 uregulowania odsetek ustawowych od nieterminowych płatności,

 przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia międzyludzkiego.



• samowolne zakładanie i przerabianie wszelkich instalacji,

• używanie maszynek benzynowych, spirytusowych i gazowych oraz grzejników elektrycznych poza 

pomieszczeniami do tego celu przeznaczonymi,

• samowolne zakładanie i przerabianie zamków oraz dorabianie kluczy,

• przerabianie mebli, przemalowywanie ścian itp.,

• przeciążanie sieci elektrycznej,

• posiadanie broni palnej i pneumatycznej,

• używanie urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę czy wypoczynek, 

• zakłócanie ciszy nocnej, 

• wprowadzanie i hodowanie zwierząt, 

• palenie papierosów w pomieszczeniach i miejscach ogólnodostępnych typu:  korytarze, kuchnie, klatka schodowa, 

windy, sala telewizyjna itp., 

• wyrzucania na zewnątrz domu studenckiego jakichkolwiek przedmiotów.



 Powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę wynosi minimalnie 5 m²

 Oświetlenie pomieszczeń, wentylacja, instalacja elektryczna i gazowa oraz wszelkie urządzenia techniczne w 
domach studenckich odpowiadają warunkom technicznym ustalonym w przepisach dotyczących warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz Polskim Normom.

 Pomieszczenia uczelni są utrzymywane we właściwym stanie sanitarnym. Pomieszczenia przeznaczone na 
natryski, łazienki, ustępy, umywalnie są ogrzewane i wyposażone w wentylację zgodnie z przepisami 
dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, oraz Polskim Normom. 

 W każdym domu studenckim wyznaczone jest  pomieszczenie przeznaczone na indywidualną naukę oraz  sala 
telewizyjna

 Na każdym balkonie zamontowana jest siatka zabezpieczająca 



 Pierwsza pomoc to proste, natychmiastowe czynności podejmowane przez 
pierwszych świadków zdarzenia w celu ratowania osoby  w stanie nagłego 
zagrożenia życia lub zdrowia wykonane przed przybyciem kwalifikowanej 
pierwszej pomocy



 Art. 62 KK § 1 Kto  człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu nie udziela pomocy mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej 
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



 Pierwsza pomoc jest ogniwem łańcucha życia i ratuje życie oraz zapobiega 
inwalidztwu.

 Podstawowe zabiegi resuscytacyjne to bezprzyrządowe działania mające na celu 
ratowanie życia przez zapewnienie drożności dróg oddechowych, sztuczne 
oddychanie  i uciskanie klatki piersiowej oraz zabezpieczenie groźnych dla życia i 
zdrowia obrażeń ciała



 O życiu człowieka decydują minuty!

 Brak prawidłowego oddechu i zachowanego krążenia prowadzi do wyczerpania się
mechanizmów obronnych organizmu i w krótkim czasie (ok 3-4 min) do 
nieodwracalnego procesu umierania

 Wykonanie prostych czynności takich jak: udrożnienie dróg oddechowych, 
uciskanie klatki piersiowej, sztuczne oddychanie, ucisk w miejscu krwawienia stają
się ogniwem życia dla poszkodowanego w czasie od zdarzenia do przyjazdu 
kwalifikowanej pomocy medycznej



Wszyscy studenci Akademii Wychowania Fizycznego w 
Krakowie odbywają praktyczny  kurs pierwszej pomocy w formie 
obowiązkowego przedmiotu. 



 Kandydaci na studia są kierowani na badania lekarskie mające na celu 
stwierdzenie czy kandydat jest zdolny do podjęcia studiów

 Po badaniu lekarskim otrzymuje zaświadczenie określające czy posiada zdolność
do podjęcia studiów.

 Zaświadczenie lekarskie ma okres ważności, po upływie którego student zgłasza 
się po skierowanie na badania.

 Po badaniu lekarskim otrzymuje zaświadczenie z określonym terminem ważności



 Zaświadczenie powinno zawierać:

 pieczątkę jednostki  służby  medycyny  pracy  przeprowadzającej  badanie lekarskie;

 datę jego wydania;

 imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada  numeru  PESEL 
-rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 kierunek kształcenia;

 nazwę i adres placówki dydaktycznej;

 orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub kontynuowania 
studiów lub studiów doktoranckich;

 podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;

 datę następnego badania lekarskiego;

 pouczenie  o  terminie  i  sposobie  wniesienia  odwołania  od  zaświadczenia lekarskiego



 Student może uzyskać urlop Dziekański zdrowotny.

 Po sporządzeniu podania do Dziekana i utrzymaniu od lekarza prowadzącego 
leczenie zaświadczenia o stanie zdrowia uniemożliwiającym kontynuację studiów 
student skierowany jest na komisję lekarską

 Po otrzymaniu opinii komisji lekarskiej Dziekan podejmuje decyzję o udzieleniu 
lub nie udzieleniu urlopu zdrowotnego 



 W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie ustalić miejsce zagrożenia, 
drogi jego rozprzestrzeniania, zagrożenia dla życia osób i otaczającego mienia oraz 
środowiska

 Niezwłocznie zawiadomić wykładowcę wołając: ALARM! PALI SIĘ!

 Jednocześnie z najbliższego telefonu zaalarmować STRAŻ POŻARNĄ 998 LUB 112



 Alarmując należy podać:

 Co się wydarzyło (rodzaj zdarzenia, zagrożenia)

 Nazwę i adres lokalizacji obiektu

 Swoje nazwisko i imię oraz numer telefonu z którego następuje alarmowanie

 Nie wolno odkładać słuchawki telefonicznej do czasu potwierdzenia

 Przyjęcia zgłoszenia. Odczekać ok 30 sekund w pobliżu telefonu, celem 
ewentualnego sprawdzenia zgłoszenia



 Podział pożarów

 A pożary ciał stałych pochodzenia organicznego (drewno, papier, węgiel, tworzywa 
sztuczne, tkaniny, słoma)

 B pożary cieczy palnych (benzyna, alkohole, aceton, oleje, lakiery, tłuszcze, 
stearyna, naftalen, smoła)

 C pożary gazów palnych (metan, acetylen, propan, wodór)

 D pożary metali palnych (magnez, sód, uran, aluminium)



 Zakres stosowania środków gaśniczych
Rodzaj 

materiału 

palnego

Ciała stałe Ciecze palne Gazy palne Metale palne

Grupa pożaru A B C D

Woda X

Woda z 

dodatkami

X X

Dwutlenek 

węgla

X X

Piana X X

Proszki 

gaśnicze ABC

X X X

Proszki 

gaśnicze BC

X X

Proszki do 

gaszenia 

metali

X



 Obsługa ręcznego sprzętu gaśniczego

 GAŚNICA PROSZKOWA  (czynnik roboczy CO 2)

 Obsługa gaśnicy polega na :

 Zerwaniu zawleczki

 Naciśnięciu czerwonego głównego zaworu w dół

 Odczekaniu ok 5 sekund

 Naciśnięciu dźwigni prądowniczki

 Skierowaniu strumienia gaśniczego na płomień



 Obsługa ręcznego sprzętu gaśniczego

 Gaśnica proszkowa (czynnik roboczy N 2)

 Obsługa gaśnicy polega na:

 Zerwaniu zawleczki

 Naciśnięciu dźwigni uruchamiającej w dół

 Skierowanie strumienia gaśniczego na płomień



 Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego

 GAŚNICA PIANOWA (czynnik roboczy – piana gaśnicza wyrzucana za pomocą
sprężonego gazu)

 GAŚNICA ŚNIEGOWA (czynnik roboczy – skropiony CO 2)

 Obsługa gaśnicy polega na:

 Zerwaniu zawleczki

 Naciśnięciu dźwigni uruchamiającej w dół

 Skierowanie strumienia gaśniczego na płomień

pianowaśniegowa



 Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego

 Hydrant

 Otworzyć drzwiczki zrywając plombę

 Chwycić prądownicę i pobiec z nią do ognia rozwijając wąż. Wyrównać skręty i 
załamania węża

 Otworzyć zawór

 Strumień wody skierować w ogień



Hydrant z wężem pół sztywnym Hydrant z wężem płasko składanym

(uwaga! Należy najpierw rozwinąć wąż
na całej długości, a następnie odkręcić wodę)



 Komunikat o ewakuacji przekazuje się ustnie lub telefonicznie.

 Komunikat ogłasza osoba podemująca decyzję lub wyznaczone przez nią osoby



 Treść komunikatu ustnego może być następująca:

 POŻAR, POŻAR, EWAKUOWAĆ SIĘ!

 Na I piętrze wybuchł pożar – natychmiast się ewakuować!

 W budynku nastąpiła awaria. Do czasu jej sprawdzenia proszę natychmiast opuścić
budynek!



 Komunikat słowny dla studentów i petentów przebywających w pobliżu przekazują
głosem poszczególni wykładowcy oraz pozostali pracownicy  i obsługa

 Osoby nie mogące chodzić o własnych silach należy ewakuować przez co najmniej 
dwie osoby sprawne. Osoby nie mogące samodzielnie chodzić przenieść ręcznie 
np. przy pomocy rak splecionych w tzw siodełko lub na noszach. Osobom 
chodzącym o kulach zapewnić pomoc w przypadkach gdy się zatrzymują tarasując 
ruch lub gdy o to proszą



 Po ogłoszeniu alarmu ewakuacyjnego wszyscy przerywają prace (bez zbędnych 
wyjaśnień), wyłączają w pomieszczeniu urządzenia elektryczne, zamykają okna i 
opuszczają pomieszczenia

 Po ewakuacji należy dokładnie zamknąć drzwi pomieszczeń ale nie na klucz



 W razie przebywania w pomieszczeniu o dużym zadymieniu należy poruszać się
blisko podłogi ponieważ tam znajduje się stosunkowo czysta warstwa powietrza

 Jeżeli zaistnieje podejrzenie że w zagrożonym budynku mogą znajdować się jeszcze 
ludzie należy o tym zgłosić dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej celem 
sprawdzenia pomieszczeń



 Samodzielne przeprowadzenie sprawdzania tych pomieszczeń bez właściwego 
zabezpieczenia może grozić utratą zdrowia lub życia.

 Osobom poszkodowanym należy udzielić pierwszej pomocy medycznej i wezwać
pogotowie ratunkowe

 Nie poszkodowani studenci i pracownicy udają się do domów lub placówek 
medycznych wskazanych przez kierującego akcją ewakuacyjna



 Na terenie całego ośrodka obowiązuje zakaz palenia

 Studenci po przybyciu na teren ośrodka są zobowiązani do zapoznania się z 
instrukcją przeciwpożarową, rozmieszczeniem podręcznych środków gaśniczych 
oraz drogami ewakuacji

 Miejscem noclegowym są drewniane budynki należy zachować szczególną
ostrożność przy obsłudze urządzeń elektrycznych – przed włączeniem sprawdzić
ich stan oraz użytkować je zgodnie z instrukcjami.

 Wszelkie nieprawidłowości zgłaszać natychmiast do opiekuna, kierownika.



Proszę o zapoznanie się z planami ewakuacji i rozmieszczeniem sprzętu 
przeciwpożarowego w budynkach Uczelni

















































Sprawdzeniem wiedzy ze szkolenia BHP jest test jednokrotnego wyboru.

Studenci I roku  zostaną poinformowani o terminie i miejscu zaliczenia.


