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1. WPROWADZENIE 
 
Poradnik ułatwi Ci przyswajać wiedzę z zakresu ochrony środowiska pracy i zdobywać 
umiejętność posługiwania się nią, pozwoli uświadamiać zagrożenia dla zdrowia związane 
z wykonywaną pracą oraz przybliży przysługujące Ci prawa i obowiązki pracownicze. 

W poradniku umieszczono : 
– wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać przed 

rozpoczęciem pracy z poradnikiem,  
–  cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie opanujesz w wyniku procesu kształcenia, 
– materiał nauczania, informacje niezbędne do opanowania treści zawartych w jednostce 

modułowej i realizacji celów kształcenia, 
– pytania sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, 
– ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, umożliwiający  określenie poziomu wiedzy po wykonaniu 

ćwiczenia,  
– sprawdzian osiągnięć, umożliwiający sprawdzenie wiadomości i umiejętności 

opanowanych podczas realizacji programu jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą.  

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju 
wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu nauczania powinieneś umieć: 
− zachować zasady bhp przy pracy z odczynnikami chemicznymi, 
− zachować zasady bhp przy pracy ze sprzętem laboratoryjnym, 
− udzielać pierwszej pomocy przy oparzeniach chemicznych i termicznych, 
−  korzystać z różnych źródeł informacji, 
− obsługiwać komputer. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku procesu kształcenia  powinieneś umieć: 
− zinterpretować podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
− dostrzec zagrożenia związane z wykonywaniem pracy, 
− określić zagrożenia wymagające stosowania środków ochrony indywidualnej: 

chemiczne, fizyczne, biologiczne,  
− określić zasady bezpiecznej pracy na wybranych przykładach działalności zawodowej, 
− posłużyć się środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej,  
− zastosować podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze, 
− zastosować zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi  

i mechanicznymi, 
− podać przykłady zanieczyszczeń środowiska przez zakłady przemysłowe, 
− określić sposoby organizacji produkcji przyjaznej dla środowiska.  
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1.Zagrożenia występujące w środowisku pracy. Zapobieganie 

zagrożeniom 
 
4.1.1. Materiał nauczania  
Na pojęcie ochrony pracy  składają się gwarancje prawne, które służą zabezpieczeniu 
zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. Regulują to przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
Ich zakres obejmuje między innymi zagrożenia związane z obiektami i pomieszczeniami 
pracy, używaniem aparatów, maszyn, narzędzi, procesami pracy szczególnie 
niebezpiecznymi i szkodliwymi, zagrożenia tkwiące w samych pracownikach, ich stanie 
zdrowia, kwalifikacjach. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią  więc zbiór norm 
ochrony pracy, ustawowo określony w kodeksie pracy i innych aktach prawnych. Mają za 
zadanie przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego jakie  powstają  
w procesie pracy.  
Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca, który tak  
powinien organizować pracę, aby zapewnić wymagany stan bhp. Za niedopełnienie tego 
obowiązku ponosi odpowiedzialność finansową i karną. Równocześnie  pracownik ma 
obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp, które powinien egzekwować pracodawca. 

Państwowy nadzór nad warunkami pracy sprawują m.in.: 
− Państwowa Inspekcja Pracy, 
− Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
− Urząd Dozoru Technicznego, 
− inne państwowe organy nadzoru. 
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny  pracy we 
wszystkich zakładach pracy 

 [Ustawa z dnia 6 marca 1981 o Państwowej Inspekcji Pracy – 
                                                                               Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz.1362 z póz. zm.] 
 
Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy obejmuje m.in.: 
− nadzór i kontrolę przestrzegania przez zakłady pracy prawa pracy, w szczególności 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, 
urlopy, ochronę pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych, 

− kontrolę przestrzegania przepisów bhp przy budowie, przebudowie zakładów  pracy  
− i ich wyposażeniu, 
− nadzór i kontrolę przestrzegania wymagań bhp przy produkcji wyrobów i opakowań,  
− których użytkowanie mogłoby zagrażać  zdrowiu i życiu, 
− analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola 

stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom, 
− współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez zakłady 

pracy przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska, 
− opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 
− nadzór i kontrolę nad zapewnieniem przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych 

warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów.  
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Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy:  
− uprawniona jest do przeprowadzania  bez uprzedzenia kontroli przestrzegania przez 

zakłady pracy przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

− w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy uprawniona jest do wydawania nakazu 
usunięcia uchybień, 

− orzekania kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 
 
Orzekanie kar grzywny następuje m.in. za: 

− nie potwierdzenie na piśmie w terminie 7 dni, zawartej z pracownikiem umowy o pracę, 
− wypowiadanie lub rozwiązywanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia, 
− naruszanie przepisów o czasie pracy lub ochronie pracy kobiet i młodocianych, 
− nie wydawanie świadectw pracy, 
− nie wypłacanie w terminie wynagrodzenia za pracę, 
− nie udzielanie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, 
− stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia 

ich szkodliwości, 
− stosowanie substancji chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny 

i umożliwiający ich identyfikację, 
− stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych, nie posiadających kart 

charakterystyki, 
− nie zawiadamianie właściwego inspektora pracy, prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub 

zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, 
− nie respektowanie nakazów inspektora pracy podlegających wykonaniu. 

 
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi. 

 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 
Jest organem powołanym do nadzoru nad warunkami higieny: środowiska, w zakładach 

pracy, szkołach, ośrodkach wypoczynku, szpitalach           [Ustawa z dnia 14marca 1985r.   
                        o Państwowej inspekcji Sanitarnej 
                                                                                                                  (Dz. U. z 1998, Nr 90, poz.575 
                                                                                                                   z późniejszymi zmianami) ] 
 
Zakres działania obejmuje sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 
oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej,  przeciwepidemicznej w zakresie chorób 
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska. 

Bieżący nadzór sanitarny obejmuje kontrolę: 
− przestrzegania przepisów dotyczących: higieny środowiska (czystość powietrza 

atmosferycznego, wody, gleby),  
− utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy, 
− warunków produkcji, transportu i sprzedaży żywności, 
− higieny szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, 
− warunków zdrowotnych środowiska pracy. 
 
Zapobiegawczy nadzór sanitarny obejmuje opiniowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji pod względem wymagań higienicznych  
i zdrowotnych, uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych, nowych 
technologii itd. 
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Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad higienicznymi warunkami pracy w zakładach, 
polega na wykrywaniu zagrożeń zdrowotnych w oparciu o pomiary stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia.  
Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej  w zakresie ochrony higieny pracy jest 
wyegzekwowanie od zakładów pracy takich warunków zdrowotnych pracy, aby były zgodne 
z przepisami prawnymi.  

Nadzór nad warunkami pracy sprawowany jest przez: 
− wykonywanie przez laboratoria PIS pomiarów na stanowiskach pracy: substancji 

chemicznych, hałasu, zapylenia, wibracji, oświetlenia, mikroklimatu, 
− egzekwowania od zakładów pracy wyników pomiarów szkodliwych dla zdrowia 

substancji, 
− kontrolę pomieszczeń produkcyjnych, urządzeń, stosowanych technologii, 
− kontrolę zabezpieczeń technicznych i ochron osobistych, 
− kontrolę zaplecza sanitarnego. 

Nadzór nad badaniami profilaktycznymi pracowników dotyczy: 
− wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, 
− terminowości wykonywania badań,  
− znajomości zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. 
Nadzór nad działalnością zakładowych laboratoriów badań środowiska pracy. 
Badania i pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników  mogą być wykonywane przez 
laboratoria: 
− Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  
− jednostki badawczo-rozwojowe np. Instytut Medycyny Pracy, 
− laboratoria zakładowe lub inne uprawnione przez Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego.  
Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega Ministrowi Zdrowia. 
 
Urząd Dozoru Technicznego 
Działalność tego urzędu polega na sprawowaniu dozoru technicznego nad urządzeniami 
technicznymi stwarzającymi zagrożenie życia lub zdrowia oraz mienia i środowiska. 
 

[Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze               
technicznym- Dz.U. 2000r. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.] 
 

Zakres działania urzędu Dozoru Technicznego:  
− uzgadnianie dokumentacji urządzeń technicznych w zakresie zgodności z przepisami  
− o dozorze technicznym, 
− przeprowadzanie kontroli określonych materiałów i elementów przeznaczonych do 

budowy i naprawy urządzeń technicznych, 
− przeprowadzanie badań technicznych urządzeń przed wydaniem zezwolenia na ich 

eksploatację, 
− prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych. 

Do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego należy również prowadzenie 
postępowania w sprawach: 
− uprawnień do wytwarzania urządzeń technicznych, 
− uprawnień do naprawy urządzeń technicznych, 
− wstrzymywania eksploatacji urządzeń technicznych, 
− zezwolenia na eksploatację urządzeń  technicznych, 
− sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, naprawiających, konserwujących 

urządzenia techniczne, itd. 
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Dozorowi Technicznemu podlegają urządzenia ciśnieniowe ( kotły parowe, wodne, 
zbiorniki), dźwignice ( żurawie, dźwigi, suwnice, ruchome podesty itp.) i inne (rurociągi 
parowe, urządzenia transportowe linowe. 
Pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego są uprawnieni do: 
− wstępu i poruszania się po pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia techniczne, 
− dostępu do urządzeń technicznych, 
− przeprowadzania w uzgodnionych terminach badań, prób i pomiarów pomocnych  
− w ustaleniu stanu urządzeń, 
− wydawania zaleceń pokontrolnych. 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003 r. nr 169 poz. 1650 
z późn. zm.) definiuje: środowisko, miejsce, stanowisko oraz pomieszczenie pracy. 
Środowisko pracy- warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, 
chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa się proces pracy. 
Miejsce pracy – miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp 
w związku z wykonywaniem pracy. 
Stanowisko pracy – przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, 
w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. 
Pomieszczenia pracy są pomieszczeniami, w których przebywa pracownik wykonujący 
czynności produkcyjne, badawcze i inne. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy muszą mieć zapewnione: 
− oświetlenie naturalne i sztuczne,  
− właściwą temperaturę pomieszczenia, 
− odpowiednią wymianę powietrza ( wentylację, klimatyzację), 
− właściwą odporność ogniową, 
− prawidłową ewakuację. 
Oświetlenie naturalne ma korzystne oddziaływanie psychologiczne i wpływa  korzystnie na 
zdrowie człowieka. Wzrok jest najlepiej przystosowany do rozproszonego światła dziennego, 
przy którym dobrze oceniane są barwy i kształty przedmiotów.  
Złe oświetlenie prowadzi do zmęczenia oczu i pogorszenia stanu psychicznego pracownika. 
Skutkuje to zmniejszeniem wydajności pracy, wypadkami  przy pracy. 
Natężenie oświetlenia naturalnego wnętrz zależy od wielkości i usytuowania okien. Szkło 
okienne powinno dobrze przepuszczać światło (współczynnik przepuszczalności szkła 
przeźroczystego wynosi 0,95, szkła mlecznego 0,3 – 0,7). Oświetlenie pomieszczeń powinno 
być jak najbardziej równomierne, promienie słoneczne  nie powinny przenikać bezpośrednio 
do wnętrza, gdyż występują wówczas znaczne różnice w natężeniu oświetlenia 
pomieszczenia. Dlatego stosuje się oświetlenie górno-boczne, żaluzje itp. 
Ze względów bezpieczeństwa w budynkach przemysłowych minimum 10% powierzchni 
okien powinno być otwieralne. 
     Pomimo, że najlepsze  jest oświetlenie naturalne, jednak w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się oświetlenie sztuczne. Ze względu na porę dnia (roku) stosuje się oświetlenie 
naturalne i sztuczne. Oświetlenie wyłącznie sztuczne jest dopuszczalne w przypadkach 
uzasadnionych względami technologicznymi lub tam, gdzie oświetlenie naturalne jest 
niemożliwe (pomieszczenia podziemne).  
 Wartość natężenia oświetlenia podaje się w luksach (lx). Wymagane natężenie oświetlenia 
sztucznego jest zależne od rodzaju pomieszczenia i wynosi od 100 do 1000 lx (np. dla sali 
lekcyjnej - 300, a dla pomieszczeń komputerów - 500 lx. ). 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
11 
 

W zależności od przeznaczenia oświetlenie dzieli się na: 
− podstawowe – przewidziane dla danego pomieszczenia, urządzenia lub czynności  

w normalnych warunkach pracy, 
− awaryjne – stosowane podczas zaniku oświetlenia podstawowego, 
− bezpieczeństwa – jest to rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiającego bezpieczne 

dokończenie lub kontynuację rozpoczętych czynności, 
− ewakuacyjne – umożliwiające łatwe i pewne wyjście w czasie zaniku oświetlenia 

podstawowego.  
Instalacje wentylacyjne i grzewcze mają za zadanie stworzenie mikroklimatu korzystnego 
dla organizmu człowieka. Zadanie to jest spełnione, gdy parametry stanu fizycznego 
powietrza pozwalają  utrzymać równowagę cieplną organizmu. Parametrami takimi są – 
temperatura i wilgotność. 
Wilgotność względna powinna się mieścić w granicach 35 – 70% niezależnie od pory roku. 
W pomieszczeniach pracy w porze chłodów temperatura powinna być dostosowana do 
rodzaju pracy, jednak  nie powinna być niższa niż 14oC ( oczywiście jeżeli proces produkcji 
na to pozwala). Praca w warunkach podwyższonej temperatury stwarza niebezpieczeństwo 
udaru cieplnego, to też czas pracy w wysokich temperaturach i przy określonej wilgotności 
jest ściśle określony. Urządzenia ogrzewające powinny zapewnić dotrzymanie  
w poszczególnych pomieszczeniach temperatury obliczeniowej tj. takiej, która zapewnia  
komfort dobrego samopoczucia. 

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wentylacja naturalna lub 
mechaniczna, bądź obydwie równocześnie. [PN – 12792:2004] 

 
Wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza w wyniku różnicy temperatur 
panujących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia (wentylacja grawitacyjna) lub różnicy 
ciśnień wywołanej działaniem wiatru (aeracja) i różnicą wysokości między otworami 
doprowadzającymi powietrze świeże i odprowadzającymi powietrze zużyte. Do wentylacji 
naturalnej należy:  
− przewietrzanie, 
− infiltracja, 
− wentylacja grawitacyjna. 
Przewietrzanie polega na wymianie powietrza poprzez otwieranie okien lub innych 
otworów. Stosuje się je  wówczas, gdy wprowadzone powietrze nie musi być ogrzane, 
ochłodzone, nawilżane. 
Infiltracja to przenikanie powietrza przez szczeliny występujące w budowli, porowate 
materiały budowlane. Intensywność wymiany zależy od różnicy ciśnień panujących na 
zewnątrz i wewnątrz budynku. 
Wymiana powietrza w wentylacji grawitacyjnej następuje przez kanał wentylacyjny 
wyprowadzony z pomieszczenia ponad poziom dachu. Przy odpowiednio dużej różnicy 
temperatur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia, szczególnie w zimie, wymiana powietrza 
może być intensywna. Wymiana powietrza następuje tylko wtedy, gdy temperatura powietrza 
na zewnątrz jest niższa od temperatury wewnątrz pomieszczenia.  Kanały powinny 
zapewniać 1,5- krotną wymianę powietrza na godzinę. Aeracja jest również wentylacją 
grawitacyjną. Chłodne powietrze dostaje się do pomieszczenia otworami umieszczonymi  
w niższych częściach ścian, a ciepłe zużyte odprowadzane jest świetlikami lub otworami  
w dachu.  
 
Wentylacja mechaniczna polega na wymuszaniu ruchu powietrza za pomocą 
mechanicznego urządzenia np. wentylatora. Powietrze przed doprowadzeniem do sieci 
wentylacyjnej może być poddane ogrzaniu, chłodzeniu, nawilżaniu itp. 
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Wentylacja mechaniczna może być: nawiewna, wywiewna  lub nawiewno-wywiewna. 
Wentylacja nawiewna polega na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia  
i wytworzeniu podciśnienia. Stosuje się ją tam, gdzie występuje znaczne wychłodzenie (hole, 
przedsionki kin, teatrów itp.) lub tam, gdzie może występować kondensacja pary wodnej  
z powietrza i  przeciągi (stosuje się przy wejściach nawiew ciepłego powietrza - kurtyny 
powietrzne ). 
Wentylacja wywiewna polega na wywiewaniu powietrza z pomieszczeń. Na skutek 
wytworzonego podciśnienia powietrze z zewnątrz  dopływa nieszczelnościami lub  
z  sąsiednich pomieszczeń. Ten rodzaj wentylacji stosuje się w małych pomieszczeniach, 
budynkach mieszkalnych, sanitariatach itp. W pomieszczeniach z paleniskami pobierającymi 
powietrze do spalania z pomieszczenia,  w których odprowadzanie spalin jest grawitacyjne, 
stosowanie wentylacji  wyciągowej jest zabronione. 
Wentylacja nawiewno-wywiewna jest podstawowym systemem wentylacji mechanicznej. 
Usytuowanie otworów nawiewnych i wywiewnych zależy od miejsc wydzielania 
zanieczyszczeń powietrza. Powietrze usuwane powinno być zasysane najbliżej miejsc, gdzie  
wydzielają się zanieczyszczenia a nawiewane najbliżej miejsc, gdzie przebywają ludzie. 
Rysunek przedstawia przykłady różnych kierunków przepływu powietrza  
w pomieszczeniach: 
 

a)                            b)                           c) 
 

                                
 
 

a) Nawiew i wywiew powietrza górą – odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz gazów i par 
lżejszych od powietrza. 

b) Nawiew górą, wywiew dołem – odprowadzenie gazów i par zdecydowanie cięższych 
od powietrza lub zanieczyszczeń pyłowych. 

c) Nawiew dołem, wywiew górą – odprowadzenie nadmiaru ciepła oraz gazów i par 
lżejszych od powietrza. 

W miejscach, gdzie umieszczone są maszyny i aparaty, które są źródłem wydzielania gazów, 
par, pyłów umieszcza się wentylację lokalną, usuwającą zanieczyszczenia. Wentylacja ta 
bywa na ogół częścią wentylacji ogólnej. 
Nawiewy miejscowe stosuje się  np. przy obsłudze pieców przemysłowych. Wentylacja 
strefowa polega na podziale pomieszczenia przegrodami, aby powstały strefy czystego 
powietrza o wymaganych parametrach i strefy zanieczyszczonego powietrza.  
Powietrze z pomieszczeń wydalane jest przez tzw. wyrzutnie. Odległość i wysokość na jaką 
są wyprowadzone zależna jest od usytuowania czerpni powietrza i warunków pracy.  
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W przypadku np. usuwania z miejsca pobytu ludzi, substancji szkodliwych dla zdrowia  
i życia, odległość wyrzutni w rzucie poziomym powinna wynosić co najmniej 6 metrów 
a w rzucie pionowym 1 metr powyżej najwyżej wystającego elementu budynku. 

Zasadniczą rolę w zabezpieczeniu budynku przed działaniem ognia spełnia jego 
konstrukcja oraz materiały, z których wykonano poszczególne elementy budowlane -  ich 
odporność na działanie ognia. Odporność tę nazwano odpornością ogniową.  

W zależności od : 
− obciążenia ogniowego (ilości materiałów palnych w budynkach produkcyjnych  

i magazynowych), 
− ilości ludzi przebywających w budynku, 
− przeznaczenia budynku, 
− wysokości budynku 
ustanowiono 5 klas odporności ogniowej, oznaczonych literami A, B, C, D i E w kolejności 
od najwyższej do najniższej.  
Obciążenie ogniowe jest liczone w MJ ( ilość energii powstałej w wyniku spalania materiału 
palnego). Na przykład do klasy A należą budynki o obciążeniu ogniowym > 4000 MJ / m2, 
do klasy E budynki jednokondygnacyjne o obciążeniu ogniowym do 500 MJ / m2 . 
Konieczność ewakuacji ludzi z  pomieszczeń i budynków wymaga odpowiedniej ilości  
i szerokości wyjść. Długość przejścia w pomieszczeniach, mierzona od najdalszego miejsca, 
w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać:  
− 40 m dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem, 
− 75 m dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych w budynkach 

wielokondygnacyjnych, 
− 100 m dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz pomieszczeń 

nieprzeznaczonych na pobyt ludzi. 
Szerokość wyjścia ewakuacyjnego powinna być dostosowana do liczby osób 
przebywających w pomieszczeniu licząc 0,6 m na 100 osób, przy minimalnej szerokości 0,9  
i minimalnej wysokości 2,0 m. Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz. Nie wolno ich 
zastawiać i zawsze powinny być otwarte. 
      Podłogi w pomieszczeniach pracy powinny być równe,  bez progów, nie mogą być 
śliskie. Są to bowiem czynniki pogarszające warunki pracy, utrudniające ewakuację i bywają 
często  przyczyną wypadków. 
 
Czynniki niebezpieczne występujące w procesie pracy 
Czynniki niebezpieczne ( urazowe) to takie, które działając na człowieka mogą spowodować 
uraz (wypadek przy pracy). Są to zagrożenia m.in.: 
− pożarem, wybuchem, 
− poparzeniem, 
− porażeniem prądem, 
− elementami ruchomymi, ostrymi. 

 
Zagrożenia pożarowe i wybuchowe 
    Zagrożeniem pożarowym nazywa się zespół czynników, które wpływają na powstanie   
i rozprzestrzenianie się pożaru. 
    Zagrożeniem wybuchowym nazywa się możliwość  tworzenia przez palne gazy, pary 
palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych w różnych warunkach, mieszanin  
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają czyli ulegają 
gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. 
   Pożar lub wybuch może powstać wówczas, gdy wystąpi  zbieżność w czasie i przestrzeni 
trzech elementów: materiału palnego, czynnika utleniającego i źródła zapłonu. 
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Materiały palne niebezpieczne pożarowo: 
− gazy palne: metan, etan, wodór, acetylen, propan-butan, amoniak, gaz ziemny, 

generatorowy i in., 
− ciecze, których pary z powietrzem tworzą mieszaniny palne i wybuchowe: alkohole, 

rozpuszczalniki (aceton, benzyna itp.) o temperaturze zapłonu poniżej 55oC, 
− ciała stałe, które w zetknięciu z wodą lub parą wodną wytwarzają palne gazy, zapalające 

się  samorzutnie w powietrzu materiały wybuchowe i pirotechniczne, pyły palne. 
 

Czynniki utleniające: tlen z powietrza, tlen w związkach nadtlenkowych,  grupy bogate  
w tlen (azotanowe, azotynowe, nitrowe, chloranowe i in.), chlorowce ( chlor, brom, fluor), 
siarka. 
 
Źródła zapłonu: 
− punktowe (iskry elektryczne, iskry elektrostatyczne, iskry mechaniczne), 
− liniowe (wyładowania atmosferyczne, łuk elektryczne ), 
− powierzchniowe (gorące powierzchnie, materiały pirotechniczne, promieniowanie 

świetlne i cieplne, iskry spawalnicze), 
− pojemnościowe (gorące gazy, otwarty ogień, sprężanie adiabatyczne, reakcje chemiczne 

egzotermiczne np. rozkład acetylenu, azydków, acetylenków miedzi, rtęci, srebra). 
Zakres wybuchowości mieszanin gazów czy par z powietrzem określa się dolną i górną 
granicą wybuchowości. Dolna granica wybuchowości (DGW) to najniższe stężenie 
składnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon 
pod wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy. 
Górna granica wybuchowości (GGW) jest najwyższym stężeniem składnika palnego  
w mieszaninie  z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem 
czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy. Stężenie składnika palnego wyraża się w % obj.  
lub w g/m3 
 
Tabela nr 1 [1] 
 

 DGW GGW 
Amoniak 15 28 
Benzyna samochodowa 0,76 7,6 
Benzyna ekstrakcyjna 1,1 7,5 
Gaz ziemny 4,3 15 
Butan 1,5 8,5 
Propan 2,1 9,5 
Tlenek węgla 12,5 75 
Wodór 4 75 

 
 
Zapobieganie pożarom i wybuchom 
 
Zapobieganie polega na usunięciu jednego z elementów składających się na zagrożenie 
pożarowe. Nawet małe ilości materiałów palnych mogą stanowić zagrożenie pożarowe, 
dlatego też należy:  
− odpylać pomieszczenia zagrożone wybuchem pyłów, 
− czyścić z resztek substancji palnych zbiorniki, aparaty i rurociąg oddawane do  

remontów związanych ze spawaniem, 
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− usuwać trawę, liście itp. Z najbliższego otoczenia zbiorników  z gazami i cieczami 
palnymi, usuwać odpadki mające zdolność do samonagrzewania się (czyściwo 
zaolejone), 

− wentylować pomieszczenia zagrożone wybuchem, 
− spalać w pochodni gazy  odpadkowe. 
Źródła zapłonu należy usuwać ze strefy zagrożenia. Otwarty płomień jest najczęściej 
przyczyną pożarów. 
W strefach zagrożonych pożarem zabronione jest m.in.: 
− używanie otwartego ognia i palenie papierosów,  
− przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń 

i instalacji,  których powierzchnie nagrzane są do temperatury wyższej od 100oC,  
− układanie kabli o napięciu powyżej 1 kV,  
− instalowanie opraw oświetleniowych, przełączników, wyłączników itp. bezpośrednio na 

podłożu palnym, 
− wysypywanie żużla, popiołu lub spalania śmieci w odległości od urządzeń, obiektów, 

mogącej umożliwić powstanie pożaru. 
 

Ogrzane i rozżarzone powierzchnie aparatów, urządzeń elektrycznych, grzewczych 
również mogą zapoczątkować pożar. Dlatego też m.in. należy przestrzegać następujących 
zaleceń: 
− nie należy prowadzić przewodów z palnymi i toksycznymi cieczami, gazami lub pyłami 

oraz przewodów elektrycznych wewnątrz kanałów wentylacyjnych, 
− w systemach ogrzewczych oraz wentylacyjnych zabroniona jest recyrkulacja powietrza, 

jeżeli mogłaby spowodować wzrost zagrożenia wybuchem, 
− systemy centralnego ogrzewania wodnego i parowego stosuje się wszędzie tam, gdzie 

nie występują materiały wytwarzające z wodą lub parą wodną palne gazy, jeżeli reakcje 
takie nie są przewidziane w procesie technologicznym. 

Czasem nie bierze się pod uwagę zagrożeń spowodowanych takimi rozgrzanymi elementami 
jak: 

- żarzący się niedopałek papierosa  – 565 –700oC, 
- żarówka   60W                               –  64 –198 oC, 
- żarówka 100W          –  76 – 208 oC, 
- żarówka 200W          –  85 – 280 oC. 
 

Promieniowanie słoneczne oddziaływuje  fototermicznie i fotochemicznie. Na przykład pod 
wpływem światła następuje wybuch mieszaniny wodoru z chlorem, butla ze skroplonym 
gazem pod ciśnieniem rozrywa się przy nasłonecznieniu i ogrzaniu powierzchni do 
temperatury 80–100 oC. Temperatura w pomieszczeniach  z butlami z gazami palnymi nie 
powinna przekraczać 35 oC 
 
Iskry mechaniczne powstają podczas szlifowania przedmiotów metalowych lub 
kamiennych, wskutek tarcia, uderzenia. Niebezpieczeństwo zapłonu mogą powodować np. 
wentylatory, młyny, wirówki a w wyniku ich uszkodzenia lub dostania się metalowych 
elementów. Iskry metalowe mogą spowodować zapłon dwusiarczku węgla, acetylenu, 
wodoru, etylenu i tlenku węgla, zawieszonych w powietrzu pyłów metali lekkich Mg, Al 
oraz S.  
Iskrzenie można ograniczyć przez pokrycie uderzanych powierzchni olejami mineralnymi, 
roztworami środków zmniejszających napięcie powierzchniowe, oraz roztworami kwasu 
fosforowego i fosforanów. Stosuje się również narzędzia z nieiskrzących stopów  
np. z brązów berylowych. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
16 
 

Iskry elektryczne mogą spowodować wybuch większości mieszanin wybuchowych par 
i gazów palnych, a także zawieszonych w powietrzu cząstek pyłów. Iskry pochodzą  
z przewodów i urządzeń elektrycznych. Zapobiega się zapłonom dobierając odpowiednie 
urządzenia. 
 
Elektryczność statyczna powstaje na skutek elektryzowania się materiałów. Pożar lub 
wybuch może powstać m.in., gdy w powietrzu znajdują się palne gazy, pary lub pyły  
o stężeniu mieszczącym się w granicach wybuchowości, energia wyładowania jest 
wystarczająca do wywołania zapłonu mieszaniny. 
Zapobiega się zapłonowi przez zastosowanie instalacji uziemiającej, zwiększenie wilgotności 
względnej powietrza.  
    Usunięcie czynnika utleniającego polega na zastosowaniu atmosfery ochronnej, czyli 
takiego składu fazy gazowej, w którym stężenie tlenu lub innego gazu utleniającego nie jest 
wystarczające do wytworzenia mieszaniny wybuchowej. 
 
Wykrywanie stanów zagrożenia i zwalczanie pożarów 
Do wykrywania zagrożenia pożarowego i wybuchowego służą czujniki rozmieszczone  
w różnych punktach strefy zagrożonej oraz sygnalizatory świetlne, dźwiękowe.  
Do zwalczania pożarów w początkowej fazie służą środki gaśnicze i sprzęt gaśniczy. 
Podział środków gaśniczych wg  ich sposobu działania przedstawia tablica: 
   
Tabela 2 [2] 
 

Sposób działania Środki gaśnicze 
 

chłodzący 
 
 
tłumiący 
 
 
chłodząco-tłumiący 
 
 
antykatalityczny 

woda, woda z dodatkami środków zmniejszających 
lub zwiększających lepkość. 
 
dwutlenek węgla, azot, para wodna, gazy spalinowe, 
dwutlenek siarki. 
 
piany chemiczne i mechaniczne – ciężka, średnia 
 lub lekka. 
 
proszki gaśnicze, halony 

 
                         
 
 
 
 W zależności od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania pożary dzieli się na 
5 grup oznaczonych literami. 
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Tabela 3 [2] 
 

Grupa 
pożarów 

Rodzaj płonącego materiału Środki gaśnicze 

A ciała stałe pochodzenia organicznego, przy 
spalaniu których występuje zjawisko żarzenia 
(drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne 
itp.) 

woda, piana, CO2, 
proszki gaśnicze 

B ciecze palne i ciała stałe topiące się na skutek 
wytworzonego przy pożarze ciepła (benzyna, 
nafta, aceton, alkohole, eter, tłuszcze, lakiery, 
pak, naftalen, itp.) 
 

piana, CO2, proszki 
gaśnicze, halony 

C gazy (metan, butan, propan, acetylen, wodór) proszki gaśnicze, 
halony 

D metale (magnez, sód ,lit, uran) specjalne proszki 
gaśnicze 

E Pożary grupy A- D występujące w obrębie 
urządzeń elektrycznych 

CO2, halony, proszki 
gaśnicze 

 
Bardzo ważnym zaleceniem jest, aby płonącą na ludziach odzież gasić tylko kocem 
gaśniczym. 
 
     Piana wytarzana jest z hydrolizatów białkowych zmieszanych  z dodatkami. Różnią się 
liczbą spienienia (stosunek objętości piany do objętości cieczy użytej do spienienia). 
     Gaśnice halonowe zawierają ciecze o bardzo niskiej temperaturze parowania. W trakcie 
gaszenia wydzielają się szkodliwe dla zdrowia  gazy i dlatego wycofuje się je z użycia. 
 Proszkowe gaśnice zawierają NaHCO3, KHCO3 zmieszane z mocznikiem, tlenkami żelaza, 
krzemianami sodu. Rozkładają się z wydzielaniem CO2. 
     W gaśnicach śniegowych znajduje się skroplony CO2, który rozprężając się wydziela się 
w postaci jakby śniegu. 
 
 
Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym 
      Zagrożenie to powstaje na skutek przepływu przez ciało człowieka prądu elektrycznego. 
Działanie prądu elektrycznego może być bezpośrednie (ciało lub jego część została włączona 
w obwód elektryczny) lub pośrednie (uszkodzenie nie następuje wskutek przepływu prądu 
przez ciało człowieka, ale po porażeniu, np. łukiem elektrycznym, upadek powoduje 
obrażenia. 
Działający na człowieka prąd stały powoduje przemieszczanie jonów co powoduje 
zaburzenia czynności komórek. 
Z kolei prąd przemienny może powodować wzrost ciśnienia krwi, migotanie komór serca, 
oparzenia, utrudnia oddychanie, powoduje zaburzenia układu  nerwowego, uszkodzenie 
mięśni i kości, prowadzi do utraty przytomności , zgon. 
Stopień i zakres porażenia prądem zależy od: 
− natężenia prądu, 
− czasu przepływu przez człowieka, 
− częstotliwości prądu, 
− drogi przepływu przez człowieka. 
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Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochrona powinna być zapewniona przez zastosowanie środków chroniących przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa), pośrednim (ochrona dodatkowa) lub obydwoma 
równocześnie.  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim to  izolowanie części czynnych, umieszczanie 
ich wewnątrz ogrodzeń, obudów, barier – umieszczanie poza zasięgiem ręki. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim dokonywana jest przez stosowanie urządzeń 
mających podwójną izolację, izolację  stanowiska pracy, samoczynnego wyłączenia 
zasilania. 
Ochrona przed porażeniem będzie zapewniona, gdy napięcie znamionowe nie przekroczy 
50V dla prądu przemiennego i 120V dla prądu stałego. 
 
Zagrożenia poparzeniem 
   Poparzenia powstają w wyniku bezpośredniego działania wysokich lub niskich temperatur, 
substancji chemicznych żrących i parzących ( stężone kwasy nieorganiczne, stężone zasady, 
fosfor biały), działania prądu elektrycznego, promieniowania RTG, laserowe. UV i in. 
Niebezpieczeństwo poparzenia mogą stwarzać: 
− niewłaściwy transport substancji żrących i parzących, 
− przechowywanie substancji żrących i parzących w nieodpowiednich opakowaniach,  
− nieszczelności w rurociągach transportujących substancje żrące i parzące, 
− gorące powierzchnie o temperaturze powyżej 45oC, 
− zimne powierzchnie i powietrze o temperaturze poniżej 0 oC, 
− nie zabezpieczone źródła promieniowania UV, RTG, laserowe. 
 
Ochrona przed poparzeniami: 
− zdalne sterowanie, automatyzacja procesu technologicznego, 
− dobór odpowiedniego procesu technologicznego, 
− zastosowanie środków ochrony osobistej,  
− zastosowanie osłon, hermetyzacji. 
 
Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi 
 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe działające  na pracownika przez dłuższy okres czasu mogą 
spowodować obniżenie jego sprawności fizycznej i psychicznej, zmiany w stanie zdrowia  
związane z wykonywaną pracą , w tym choroby zawodowe. W obu tych grupach zagrożeń 
występują czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. 
Specyfika czynników uciążliwych polega m.in. na tym, że nawet same nie wywołując 
skutków niepożądanych potęgują działanie innych czynników lub osłabiają reakcję 
organizmu, powodując wypadek lub chorobę. 
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w procesie pracy występują m.in. podczas:  
− stosowania szkodliwych dla człowieka surowców, produktów, półproduktów i innych 

materiałów w procesach technologicznych, 
− używania aparatów, urządzeń stwarzających zagrożenie chemiczne, fizyczne i 

biologiczne, 
− niewłaściwego transportu surowców, wyrobów, odpadów produkcyjnych powodujących 

zagrożenia chemiczne, fizyczne, biologiczne, 
− stosowania nieodpowiednich kubatur budynków,  
− niestosowanie środków ochrony przed przenikaniem emitowanych czynników, 
− użytkowania maszyn, ruchu ich mechanizmów i elementów, 
− niewłaściwego opakowania, nieprawidłowego magazynowania. 
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Czynniki fizyczne 
Do czynników fizycznych stwarzających zagrożenia należą: hałas, wibracja, różnego rodzaju 
promieniowanie, pyły. 
 
Hałas jest najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym. Powoduje około 28% chorób 
zawodowych. W zależności od częstotliwości drgań akustycznych hałas może być słyszalny  
(26-16000Hz) lub niesłyszalny (2-50Hz, 10000-100000 Hz). 
Źródła  hałasu mogą być: 
− mechaniczne (hałas wywołany przez maszyny, urządzenia o napędzie mechanicznym, 

pneumatycznym, elektrycznym), 
− technologiczne (np. przy kruszeniu, łamaniu materiału), 
− aerodynamiczne i hydrodynamiczne (przepływ cieczy, gazów w rurociągach, 

wentylatorach.  
Szkodliwe lub uciążliwe skutki hałasu zależą m.in. od natężenia hałasu, rodzaju źródeł 
hałasu. 
Uszkadzające działanie hałasu kumuluje się w czasie. Może być przyczyną trwałego 
uszkodzenia słuchu, powstania chorób o podłożu nerwicowym. Dopuszczalne wartości 
hałasu nie powinny przekraczać 85, dla młodocianych 80, dla kobiet w ciąży 65 dB dla 8-
godzinnej ekspozycji na hałas. 
 
Wibracja  oddziaływuje na organizm człowieka w miejscu styczności tkanek ze źródłem 
drgań oraz wpływa przez układ nerwowy na organizm jako całość. Drgania w maszynach  
i urządzeniach powstają na skutek niedokładności montażowych, luzów w łożyskach, 
zużycia  w czasie eksploatacji, występowania mechanizmów krzywkowych, zapadkowych 
itp.   
Szczególnie niebezpieczne są drgania o częstotliwości niskiej. Gdy częstotliwość drgań   
własnych pokryje się z częstotliwością drgań urządzenia, może powstać rezonans, który 
zwiększa natężenie drgań i może dojść do rozerwania narządów, krwawień, krwotoków.  
 Częstotliwość rezonansowa wynosi: 
− dla płuc i serca                         4–9 Hz 
− dla żołądka                               8 Hz 
− dla narządów jamy brzusznej   4,5–10 Hz 
− dla gałki ocznej                         60–90 Hz 
 
Pyły przemysłowe to cząstki (o wymiarach około 300 mikrometrów) ciał stałych wyrzucane 
do powietrza atmosferycznego i pozostające w nim przez pewien czas. Szkodliwe działanie 
pyłu zależy od: 
− rodzaju pyłu,  
− stężenia pyłu w powietrzu,  
− kształtu cząstek ( włókna, ostre i obłe kształty), 
− czasu ekspozycji, 
− rozpuszczalności pyłu w płynach ustrojowych, 
− zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. 
Pyły na organizm ludzki mogą oddziaływać: pylicotwórczo, drażniąco, alergicznie, 
toksycznie lub rakotwórczo. 
  Pyły pylicotwórcze gromadzą się w płucach i mogą trwale uszkodzić pęcherzyki płucne. 
Pyły toksyczne są pyłami związków chemicznych, które rozpuszczając się w płynach 
ustrojowych zatruwają organizm (np. pyły związków cynku, manganu, ołowiu, miedzi, 
niklu). Azbest, pyły drewna dębu i buku powodują choroby nowotworowe. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
20 
 

Zagrożenia  elementami ruchomymi, luźnymi, wystającymi i ostrymi. 
Kontakt pracownika z ruchomymi elementami urządzeń, maszyn, oprzyrządowania, 
procesem technologicznym i stosowanymi w nich czynnikami  może również doprowadzić 
do urazów. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane i budowane aby 
zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  zabezpieczały przed: urazami, 
porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, wibracją, 
działaniem promieniowania i innymi zagrożeniami. Dlatego zaleca się stosowanie osłon, 
sygnalizacji uprzedzającej o uruchomieniu maszyny, urządzeń blokujących, uziemienia, 
instrukcji bezpiecznej obsługi, oznakowania barwami i znakami ostrzegawczymi itp.  

W środowisku pracy pracownicy podlegają często wpływom różnych pól 
elektromagnetycznych. Pola te są wytwarzane przez wszystkie urządzenia i przewody 
elektryczne, zarówno w zakresie  małych jak i bardzo dużych częstotliwości. 
Promieniowaniem elektromagnetycznym nazywa się emisję lub przenoszenie energii 
w postaci fal elektromagnetycznych.  
Promieniowanie niejonizujące, to takie, w którym zjawisku rozchodzenia się fali 
elektromagnetycznej nie towarzyszy efekt jonizacji ośrodka, w którym fala się rozchodzi. 
Należy do niego m.in.: promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, 
podczerwone, nadfioletowe.  
Promieniowanie takie może powodować u człowieka; 
− utrudnienie koncentracji, 
− osłabienie pamięci, 
− bóle i zawroty głowy, 
− dolegliwości sercowe, 
− osłabienie potencji płciowej, 
− zaburzenia miesiączkowania, 
− nerwice, 
− zmiany w układzie krwionośnym.  
Przed nadmiernym promieniowaniem zabezpiecza się pracownika stosując ekranowanie 
pomieszczeń i źródeł promieniowania, ograniczając czas pracy w obrębie zagrożenia.  
Promieniowanie jonizujące to promieniowanie elektromagnetyczne (np. rentgenowskie lub 
gamma) oraz korpuskularne ( np. α i β ). Promieniowanie jonizacyjne występuje wyłącznie 
w obecności źródła promieniowania. 
W wyniku wchłonięcia cząstek lub fotonów promieniowania dochodzi do jonizacji atomów 
struktur komórkowych, zmian przepuszczalności błon komórkowych, następuje radioliza 
wody prowadząca do zaburzenia kierunków przemian biochemicznych i składu chemicznego 
komórek. 
Na skutek promieniowania jonizującego może nastąpić: 
− zaburzenie syntezy białka, 
− uszkodzenie i zaburzenie łańcuchów DNA, 
− zaburzenie gospodarki elektrolitami. 
Najbardziej wrażliwe na napromieniowanie są: tkanki limfatyczna i krwiotwórcza, komórki 
rozrodcze, soczewka oka.  
Stosuje się zabezpieczenia w postaci: 
− odpowiedniej lokalizacji źródła promieniowania, 
− stosowania osłon, fartuchów ochronnych, szyb pochłaniających promieniowanie, 
− stosowania wentylacji (np. 6-krotna wymiana powietrza na godzinę w pracowni 

rentgenowskiej), 
− stosowania sprzętu ochrony osobistej, 
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− skrócenia czasu ekspozycji. 
 
Szkodliwe  czynniki chemiczne    
                                                                        [Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach 
                                                                                        i preparatach chemicznych- Dz.U.2001r. nr 11, poz.       
                                                                                       84 z  późn. zm.] 
  
Ze względu na sposób działania można je podzielić na: 
− substancje toksyczne – mogą mieć różną toksyczność, zależną od sposobu działania     

na organizm. W związku z tym dla tych związków zostały określone dopuszczalne 
dawki jako najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS), najwyższe dopuszczalne stężenie 
chwilowe (NDSCh)  i najwyższe dopuszczalne stężenie progowe (NDSP). 

 
                                                                  [Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej 

                             z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie   najwyższych 
                             dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników                         

szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. 
nr 217, poz. 1833] 

 
− substancje drażniące – związki chemiczne, przeważnie w postaci gazowej, drażniące 

błony śluzowe, skórę. Należą do nich chlor, fluor, fosgen, fluorowodór, tlenki azotu, 
tworzywa poliuretanowe, rozpuszczalniki i inne, 

− substancje uczulające – związki powodujące uczulenia. Należą do nich alergeny 
kontaktowe, które w zetknięciu ze skórą powodują stany zapalne np. związki chromu, 
niklu, kobaltu, fenol, formalina, 

− związki rakotwórcze – związki chemiczne o udowodnionym działaniu rakotwórczym  
u ludzi. Należą do nich m.in. związki arsenu, chromu, niklu, benzen, chlorek winylu. 

− związki mutagenne – związki chemiczne powodujące zmiany w genach przekazywane  
na następne pokolenia. Do związków takich należą: kwas azotowy, benzen,  formalina, 
iperyt, barwniki azowe. 

− substancje upośledzające funkcje rozrodcze. 
 
Szkodliwe związki chemiczne mogą dostawać się do organizmu człowieka przez: 

− wchłanianie przez drogi oddechowe substancji toksycznych w postaci gazów, par,  
dymów, aerozoli, pyłów. Najszybciej następuje wchłanianie w pęcherzykach płucnych, 

− przenikanie przez skórę substancji chemicznych szkodliwych do krwi może 
spowodować ciężkie zatrucie lub śmierć. Przez skórę mogą przedostawać się  przede 
wszystkim substancje rozpuszczalne w tłuszczach. Pocenie, wilgotność i otarcia  skóry 
zwiększają zdolność wchłaniania, 

− wchłanianie przez przewód pokarmowy jest stosunkowo niewielkie. Substancje te 
dostają się do żołądka przez usta przeniesione rękoma lub z pożywieniem, w czasie 
picia, palenia papierosów. 

Ochrona przed narażeniem na nadmierne stężenia szkodliwych substancji chemicznych 
i ograniczenie ich wpływu polega na: 
− doborze nieszkodliwych surowców lub zastępowanie bardziej szkodliwych mniej    

szkodliwymi, 
− zastępowaniu  człowieka robotami, 
− stosowaniu sygnalizatorów  stanów niebezpiecznych, 
− wprowadzeniu automatyzacji i hermetyzacji procesu technologicznego, 
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− wprowadzeniu zmian w procesie technologicznym (zmniejszenie emisji substancji 
szkodliwych),  

− zastosowaniu odpowiedniej wentylacji, 
− rotacji pracowników na stanowiskach szkodliwych,  
− wprowadzeniu skróconego czasu pracy,  
− stosowaniu właściwych środków ochrony osobistej, 
− zatrudnianiu pracowników o właściwych kwalifikacjach i przydatności psychologicznej,  
− szkoleniu pracowników zakresie bhp, 
− egzekwowaniu przestrzegania przepisów bhp,  
− organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników. 
− ostrzeganiu o zagrożeniach i zakazach (sygnały bezpieczeństwa, znaki i barwy 

bezpieczeństwa). 
                                                          [PN-93/N 01256/03 Znaki bezpieczeństwa,  
                               Ochrona i higieny pracy  
                                                                            PN – 90/0 – 79251 Opakowania jednostkowe 

z zawartością. Znaki i znakowanie] 
 
 
Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 

reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia.  
                                                                        [Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
                                                                                       z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu        

substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem Dz.U.2005 nr 201 
poz. 1674 wraz z załącznikiem A] 

 
Według tego rozporządzenia oznakowanie opakowania każdej substancji niebezpiecznej 
musi zawierać:  
1) nazwę substancji, 
2) nazwę producenta, importera lub dystrybutora substancji, 
3) znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie, 
4) zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (tzw. „zwroty R’’ z odpowiednią liczbą), 
5) zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub 

preparatu niebezpiecznego (tzw. „zwroty S” z odpowiednią liczbą ), 
6) numer w wykazie substancji (tzw. „numer WE”), jeżeli substancja figuruje  

w wykazie i inne umieszczone w w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 
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Profilaktyczne badania lekarskie  
 
Wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych na organizm człowieka przez wiele lat pracy 
może spowodować zmiany chorobowe i doprowadzić do choroby zawodowej. Wczesne 
wykrycie zagrożeń i podjęcie środków profilaktycznych może zapobiec pogorszeniu stanu 
zdrowia pracownika. W tym celu stosuje się badania lekarskie profilaktyczne, które mają 
stwierdzić, czy pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku. W czasie zatrudnienia pracownik przechodzi badania lekarskie wstępne, 
okresowe i kontrolne.  
Badania okresowe przechodzą osoby przyjmowane do pracy, kontrolnym podlegają 
pracownicy w przypadku niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni.  
Oprócz badania okresowego pracownik powinien odbyć wstępne szkolenie bhp. Szkolenie to 
powinno zapoznać pracownika z: 
− podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych  

i regulaminach pracy, 
− przepisami bhp obowiązującym w danym zakładzie pracy, 
− zasadami udzielania pierwszej pomocy.  
Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku 
przeprowadza się szkolenie stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy). 
 Szkolenie to powinno zapewnić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy 
zgodnie z przepisami i zasadami bhp. Kolejnym szkoleniem jest szkolenie okresowe, którego 
celem jest aktualizacja wiadomości w dziedzinie bhp.  
                                                                       
                                                                      [Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  
                                                                                    z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad  
                                                                                    szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
                                                                                    Dz.U. nr 180, poz 1860] 
 
 
Czynniki biologiczne 
Zagrożenie dla człowieka mogą stanowić żywe organizmy i substancje wytwarzane przez 
nie. Głównymi czynnikami biologicznymi są: 
− wirusy,  
− bakterie, 
− grzyby - powodują zakażenia i zmiany na skórze np. po leczeniu antybiotykami, 
− mykoplazmy (są to drobnoustroje mniejsze od bakterii o podobnym metabolizmie  

do bakteryjnego) – wywołują zapalenie płuc, 
− riketsje (drobnoustroje bakteriopochodne  przenoszone przez insekty),  
− pierwotniaki (jednokomórkowe organizmy zwierzęce, najczęstsze zakażenie  

to lambioza, toksoplazmowa).  
− robaki pasożytnicze powodują zakażenie układu pokarmowego, (owsica, włośnica, 

tasiemczyca). 
 
Czynniki psychofizyczne 
Czynniki psychofizyczne można podzielić na: 
− obciążenia fizyczne (praca fizyczna), 
− obciążenia psychiczne. 
Obciążenie fizyczne organizmu człowieka wynika głównie z czynności obsługiwania maszyn 
i stanowisk pracy. Wiąże się to z obciążeniem rąk i nóg. Obciążenie pracą fizyczną może być 
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statyczne lub dynamiczne. Statyczne obciążenie jest wywołane długotrwałym napięciem 
mięśni spowodowanym utrzymywaniem przez dłuższy czas ciała lub przedmiotów w tej 
samej, często wymuszonej pozycji. Dynamiczne - związane jest z aktywnością ruchową 
podczas pracy, a jego miarą jest wydatek energetyczny określający ilość energii zużytej 
przez organizm do wykonania pracy (kJ). 
Obciążenia psychiczne wynikają: 
− ze sposobu i warunków odbierania informacji (jakość informacji, oświetlenie, 

możliwość popełnienia  pomyłek i ponoszenia  z tego tytułu konsekwencji), 
− z konieczności podejmowania decyzji (ilość i stopnie skomplikowania poprzedzających 

decyzje informacji, ilość alternatyw, konsekwencje błędnych decyzji), 
− ze sposobu i warunków wykonywania czynności ( np. rytmu pracy narzuconego przez 

maszynę lub proces technologiczny). 
 
Środki ochrony osobistej 
Pracodawca jest zobowiązany przepisami dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki 
ochrony indywidualnej chroniącej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.  
Środki ochrony indywidualnej powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa  
i posiadać deklarację zgodności  z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
Zgodnie z przeznaczeniem wg normy środki ochrony indywidualnej można podzielić na: 
 
− odzież ochronną,  P  
− środki ochrony kończyn dolnych, N  
− sprzęt ochrony kończyn górnych, R  
− sprzęt ochrony głowy,  G 
− sprzęt ochrony twarzy i oczu, T 
− sprzęt ochrony słuchu,  S 
− sprzęt ochrony układu oddechowego, D 
− sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, W 
− środki izolujące cały organizm, I 

 
Odzież ochronna [PN- EN 340:2004] zastępuje odzież osobistą i chroni przed jednym lub 
wieloma zagrożeniami. Chroni przed działaniem wody, czynników chemicznych, 
mechanicznych i biologicznych oraz niskiej i wysokiej temperatury. Dobierając odzież 
należy brać pod uwagę: 
− rodzaj czynnika szkodliwego, 
− stan skupienia czynnika szkodliwego, jego stężenie, 
− czas działania czynnika szkodliwego,  
− częstotliwość działania czynnika szkodliwego w ciągu dnia pracy,  
− miejsce odzieży narażone na działanie czynnika szkodliwego, 
− warunki klimatyczne,  
− rodzaj wykonywanych czynności, 
− warunki i rodzaj pracy. 
Do odzieży ochronnej należą: fartuchy, kombinezony, płaszcze, ubrania kwasoodporne, 
kurtki ostrzegawcze, ochraniacze tułowia, głowy itp. 
 

Środki ochrony kończyn dolnych są stosowane przy pracach stwarzających ryzyko 
urazów kończyn dolnych (w tym oparzenia), ich zamoczenia lub zanieczyszczenia 
substancjami toksycznymi, drażniącymi, żrącymi oraz w warunkach pracy w niskich 
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i wysokich temperaturach. Należą do nich buty, kalosze, trepy, ochraniacze stóp, kolan, 
goleni. 
 

Środki ochrony kończyn górnych stosuje się przy pracach związanych z działaniem 
wysokiej i niskiej temperatury, wibracji, pracach w kontakcie z wodą, substancjami 
toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi, materiałami mogącymi być źródłem infekcji. Środki 
te obejmują: rękawice , ochraniacze palców, dłoni łokcia itp. 

Dobór środków ochrony głowy zależy od zagrożeń środowiska pracy. Będą do nich 
należały prace stwarzające ryzyko zamoczenia głowy lub zanieczyszczenia substancjami 
będącymi źródłem  infekcji,  toksycznymi, żrącymi, drażniącymi, rakotwórczymi, pyłami,  
prace wykonywane w niskiej lub wysokiej temperaturze oraz prace narażające na urazy 
głowy ( spadające przedmioty, wystające elementy konstrukcyjne). Do środków ochrony 
głowy należą: hełmy ochronne, czapki kapelusze, kaptury i inne nakrycia głowy. Hełmy 
odporne na działanie temperatury posiadają oznakowania oznaczające zakres stosowania 
(- 20 oC, -30 oC,+150 oC). 
 

Środki ochrony twarzy i oczu stosuje się wówczas, gdy twarz lub oczy narażone są 
drażniące działanie pyłów, substancji rakotwórczych, żrących, kwasów, wykonywana praca 
wymaga stosowania promieni podczerwonych, lamp łukowych, obserwowania intensywnych 
punktów świetlnych itp. Do środków tych należą okulary, gogle, tarcze, osłony wyposażone 
w szybki ochronne,  filtry.   [ PN-EN 166: 2002(u)] 
 

Środki ochrony słuchu stosowane są przy pracach, gdzie poziom hałasu przekracza 
najwyższe dopuszczalne natężenie. Należą do nich: hełmy, nauszniki, wkładki  
przeciwhałasowe. [PN-EN 352- 4:2003] 

Środki ochrony układu oddechowego wymagane są przy pracach w warunkach narażenia 
na nadmierne zanieczyszczenie powietrza czynnikami szkodliwymi w postaci pyłów, gazów. 
par lub w warunkach niedoboru tlenu. Dobór sprzętu ochrony dróg oddechowych musi być 
poprzedzony: identyfikacją występujących czynników szkodliwych, pomiarem ich stężeń, 
określeniem obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS, NDSCh), 
określeniem ewentualnego niedoboru tlenu (poniżej 17%). 
Ochrony dokonuje się przez oczyszczanie powietrza (sprzęt oczyszczający) lub 
doprowadzenie tlenu. Zanieczyszczone powietrze przepływa przez element oczyszczający. 
Dla substancji szkodliwych występujących w postaci aerozoli ze stałą lub ciekłą fazą 
rozproszoną stosowany jest sprzęt filtrujący. W przypadku występowania substancji 
szkodliwych w postaci par i gazów stosuje się sprzęt pochłaniający (pochłaniacze 
kompletowane wraz z maskami) [PN-EN 141:2004]. Według tej normy pochłaniacze 
przeznaczone do ochrony przed poszczególnymi substancjami   oznaczane są symbolami 
literowymi oraz barwą etykiety. Przyjęto następujące oznaczenia pochłaniaczy: 
− litera A oraz barwa brązowa – przeznaczony jest do ochrony przed określonymi przez  

producenta organicznymi parami i gazami, o temperaturze wrzenia powyżej 65oC, 
− litery AX oraz barwa brązowa – przeznaczony do ochrony przed określonymi przez 

producenta organicznymi parami i gazami o temperaturze wrzenia poniżej 65oC, 
− litera B oraz barwa szara – przeznaczony do ochrony przed określonymi przez 

producenta nieorganicznymi parami i gazami, z wyjątkiem tlenku węgla, 
− litera E oraz barwa żółta – przeznaczony do ochrony przed dwutlenkiem siarki oraz 

innymi określonymi przez producenta parami i gazami kwaśnymi, 
− litera K oraz barwa zielona – przeznaczony do ochrony przed amoniakiem oraz 

określonymi przez producenta organicznymi pochodnymi amoniaku, 
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− litery SX oraz barwa fioletowa – przeznaczony do ochrony przed określonymi przez 
producenta substancjami, tzw. pochłaniacz specjalny, 

− symbol NO- P3 oraz barwa niebieska  - filtropochłaniacz przeznaczony do ochrony 
przed tlenkami azotu, 

− symbol Hg- P3 oraz barwa czerwona i biała – filtropochłaniacz przeznaczony do 
ochrony przed rtęcią.  

 
Zanieczyszczenia atmosfery, wody przez przemysł chemiczny.  Odpady stałe.   
Źródłami emisji stałej są emitory gazów lub pyłów, których powstawanie jest ściśle związane 
z procesem technologicznym, a ilość ich zależy od zdolności produkcyjnej instalacji  
i sprawności urządzeń zabezpieczających, ale także składowiska odpadów, basenów ścieków, 
nieszczelności aparatury umieszczonej na zewnątrz. 
Emisja zmienna jest niezależna od wielkości produkcji. Źródła jej powstawania  
to: odpowietrzenia aparatury, wyrzutnie wentylacyjne, wyloty urządzeń hermetyzacyjnych  
i in.  
Najgroźniejszymi i najczęściej spotykanymi produktami  emitowanymi przez przemysł do 
atmosfery są: 
− tlenek siarki (IV) - powstaje głównie podczas spalania zanieczyszczonych siarką paliw  

stałych i płynnych),  
− tlenki azotu - wydzielają się w wyniku rozkładu związków azotowych i nitrowych, 

podczas pracy silników spalinowych,  
− tlenek węgla (II) - powstaje w wyniku niezupełnego spalania węgla i jego związków), 
− węglowodory - wydzielają się podczas procesów przetwarzania ropy naftowej i węgla, 
− pyły i sadze - wydobywają się z kominów zakładów przemysłowych. 
Emisję można zmniejszyć poprzez budowę urządzeń zabezpieczających, montowanie filtrów 
na wylotach kominowych, stosowanie katalizatorów spalania, należytą konserwację 
instalacji, utrzymanie czystości i porządku. 

Do chemicznych  substancji zanieczyszczających wodę należą: 
− detergenty, których źródłem są  przemysły: papierniczy, gumowy, szklarski, farbiarski, 
− metale ciężkie takie jak rtęć, kadm i ołów - źródłem ich są ścieki przemysłowe różnych 

gałęzi przemysłu, 
− fenole - przedostają się do wód ze ściekami przemysłowymi, głownie z rafinerii, 

garbarni i koksowni, 
− węglowodory aromatyczne, których źródłem są ścieki z przemysłu petrochemicznego 

i chemicznego. 
Ścieki poddaje się oczyszczaniu. Do tego celu służą osadniki, w których następuję osadzanie 
cząstek stałych oraz oczyszczalnie ścieków, gdzie następuje biologiczny lub chemiczny  
rozkład substancji szkodliwych. Dopiero wówczas można ścieki wpuścić do zbiorników 
wodnych lub wykorzystać ponownie. 

O ilości i składzie stałych odpadów przemysłowych decyduje profil gałęzi przemysłu. 
Najwięcej produkuje przemysł wydobywczy surowców, energetyczny, mniejsze ilości 
przemysł chemiczny. Główny skład odpadów stałych to popioły i żużle. 
Odpady stałe gromadzi się na specjalnych składowiskach. Aby chronić środowisko przed 
odpadami stałymi wykorzystuje się je jako surowce wtórne, tereny wysypisk poddaje się 
rekultywacji. Stosowanie oszczędnych technologii, używania alternatywnych źródeł energii 
zmniejsza ilość odpadów.  
Zasady „zielonej chemii” 
Wzrost ilości zanieczyszczeń środowiska następuje na skutek wzrostu produkcji, wszelkiego 
typu awarii jak również działalności laboratoriów analitycznych. 
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 Określenia „zielona chemia”  po raz pierwszy użył Paul  Anastas w 1991 definiując ją jako:  
„Szukanie, projektowanie i wdrażanie chemicznych produktów i procesów umożliwiających 
redukcję lub eliminację używania i wytwarzania niebezpiecznych substancji.” 
Anastas i Warner ogłosili dwanaście zasad będących pewnego rodzaju przewodnikiem przez 
„zieloną chemię”: 
1. Zapobieganie - lepiej jest zapobiegać wytwarzaniu odpadów niż prowadzić utylizację po 

ich wytworzeniu. 
2. Oszczędność - należy dążyć do zwiększenia wydajności procesu przy jak najmniejszym 

zużyciu  substratów. 
3. Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych - w projektowaniu produktu oraz 

procesu jego wytwarzania należy dążyć do wyeliminowania  związków toksycznych czy 
szkodliwie oddziałujących na otoczenie.  

4. Projektowanie produktów - istotne jest uwzględnienie wszelkiego niekorzystnego 
wpływu produktu na środowisko. 

5. Używanie bezpiecznych reagentów - eliminowanie rozpuszczalników i odczynników 
mogących stanowić źródło zagrożenia. 

6. Efektywne wykorzystanie energii - szukanie łagodniejszych warunków prowadzenia 
reakcji (niższa temperatura, ciśnienie). 

7. Wykorzystanie surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych. 
8. Ograniczenie procesów derywatyzacji - stosowanie grup blokujących, ochronnych może 

stanowić źródło dodatkowych odpadów. 
9. Wykorzystanie katalizatorów - użycie katalizatorów zwiększa wydajność reakcji, 

pozwala prowadzić proces w łagodniejszych warunkach.  
10. Możliwość degradacji - produkty chemiczne po okresie ich używania nie powinny 

stanowić zagrożenia dla środowiska. 
11. Kontrola procesu w czasie rzeczywistym - umożliwia na bieżąco analizę przebiegu 

reakcji co pozwala zapobiegać awariom wskutek nieprawidłowego kierunku procesu. 
12. Właściwy poziom bezpieczeństwa - projektując proces należy dążyć do 

zminimalizowania niebezpieczeństwa wypadków. 
                                                                                                                        [ pl.wikipedia org.]  
 
Technologia bezodpadowa polega na niedopuszczeniu do powstawania odpadów i na 
pełnym, kompleksowym wykorzystaniu surowca. Stanowi ciąg procesów technologicznych 
związanych z wydobywaniem i takim przetwarzaniem surowców na produkty, które 
całkowicie eliminują odpady lub jeśli niemożliwe jest ich całkowite wyeliminowanie, 
zapewnia ich zagospodarowania bez zanieczyszczania środowiska naturalnego.  
W czystej technologii (bez powstawania odpadów) odpady powstające w jednej fazie 
procesu technologicznego są wykorzystywane w fazie następnej. W niektórych wdrożonych 
technologiach bezodpadowych uzyskuje się zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, 
cieplnej, pary technologicznej dzięki wyeliminowaniu energochłonnych procesów utylizacji 
odpadów i odpylania. 
W praktyce rzadko daje się uzyskać bezodpadowe procesy. Częściej ma się do czynienia  
z technologiami małoodpadowymi. Istotne jest wówczas zagospodarowanie odpadów. 
Korzystne jest wprowadzenie odpadów produkcyjnych do procesów wytwórczych 
(recykling) obniża bowiem  koszty produkcji, pozwala oszczędzać surowce. I tak np.  
popioły z elektrowni wykorzystuje się do produkcji gazobetonów itp. [Paweł Kwasik] 
 

4.1.2 Pytania sprawdzające 
 
1. Jakie organy sprawują nadzór nad warunkami pracy? 
2. Na czym polega nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony higieny 

pracy? 
3. Jaki jest zakres działania  Urzędu Dozoru Technicznego? 
4. Co to jest infiltracja? 
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5. Jakie substancje chemiczne są niebezpieczne pożarowo? 
6. Co może powodować zapłon? 
7. Wyjaśnić co oznacza skrót DGW? 
8. W jaki sposób można ugasić palącą się instalację elektryczną? 
9. Od czego zależy stopień porażenia prądem elektrycznym? 
10. Jaką drogą mogą dostawać się do organizmu człowieka szkodliwe związki chemiczne? 
11. Jakie zagrożenia może powodować promieniowanie jonizacyjne?   
12. Wyjaśnić co oznaczają skróty NDS i NDSCh? 
13. Jakim warunkom powinno odpowiadać pomieszczenie pracy? 
 

4.1.3 Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1  
Dokonaj analizy instrukcji technologicznej i zaproponuj sposób postępowania 

w przypadku pożaru. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
1) zapoznać się z instrukcją, 
2) biorąc pod uwagę własności etanolu zaproponować sposób postępowania w przypadku 

pożaru.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, 
− instrukcja (załącznik). 

Załącznik nr 1 
Instrukcja technologiczna 

 
Warunki bezpiecznej pracy  i postępowanie w stanach awaryjnych  
Spirytus stosowany do produkcji stwarza zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Opary 
spirytusu są cięższe od powietrza i gromadzą się nad podłogą, tam też umieszczone są 
czujniki, których nie należy zasłaniać ani zastawiać. 
Zauważone nieszczelności w instalacji należy natychmiast zgłaszać przełożonemu i nie 
dopuścić do rozlewania się spirytusu lub jego roztworu. 

W przypadku rozszczelnienia się instalacji i rozlania spirytusu lub jego roztworu należy  
niezwłocznie go usunąć kierując z dużą ilością wody do kratki kanalizacyjnej. 
Pomieszczenia są monitorowane w sposób ciągły pod kątem zagrożenia pożarem  
i wybuchem. 
W przypadku przekroczenia alarmowego stężenia par alkoholu w pomieszczeniu uruchamia 
się syrena alarmowa oraz sygnalizacja świetlna na odpowiednim wskaźniku. 

W wypadku pożaru postępować wg:  
− instrukcji alarmowej w wypadku powstania pożaru, 
− instrukcji przeciwpożarowej dla budynków, 
− instrukcji ogólnej bhp.  
 

Ćwiczenie 2 
Dobierz odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze do pożaru i uzasadnij wybór:  

a)  alkoholu butylowego, 
b)  instalacji elektrycznej. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 
− rozpoznać oznaczenia na gaśnicach, 
− dobrać środki gaśnicze. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− różne rodzaje gaśnic, 
− środki gaśnicze, 
− instrukcja ppoż. 

Załącznik nr 2 
Instrukcja przeciwpożarowa 
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Ćwiczenie 3 
Na podstawie kart charakterystyki dwóch wybranych szkodliwych substancji: 

a) podaj identyfikację zagrożeń, największe dopuszczalne stężenie oraz środki ochrony 
indywidualnej, 

b) dobierz środki ochrony indywidualnej do pracy w narażeniu na działanie pyłów 
i amoniaku. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie powinieneś:  

1) dokonać wyboru substancji szkodliwych, 
2) odszukać ich dopuszczalne stężenie,  
3) wybrać środki ochrony indywidualnej. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy:  
− Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. 
 
4.1.4 Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz: Tak Nie 
1) Wyjaśnić różnice w kompetencjach Państwowej 

Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej? 

  

2) Podać różnice w systemach wentylacji 
mechanicznej? 

  

3) Wyjaśnić jakie powinno być oświetlenie w miejscu 
pracy?  

  

4) Podać źródła i skutki hałasu? .    
5) Wyjaśnić w jaki sposób można zapobiegać 

pożarom? 
  

6) Wyjaśnić pojęcie górnej i dolnej granicy 
wybuchowości? 

  

7) Wybrać odpowiedni sprzęt gaśniczy?   
8) Wyjaśnić od czego zależy zdolność przenikania 

substancji szkodliwych przez skórę? 
  

9) Wyjasnić działanie substancji mutagennych?   
10) Wybrać środki ochrony osobistej do pracy z 

amoniakiem? 
  

11) Na podstawie kart charakterystyki  określić NDS i 
NDSCh substancji szkodliwej? 

  

12) Wyjaśnić sposoby poprawy warunków pracy?    
13) Zidentyfikować na podstawie oznaczenia 

literowego i barwy etykiety rodzaj pochłaniacza? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
Instrukcja dla ucznia 
1) Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2) Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3) Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. 
4) Test zawiera 20  pytań. Do każdego pytania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5) Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi stawiając w odpowiedniej 

rubryce znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a 
następnie ponownie zakreślić odpowiedź  prawidłową. 

6) Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 
Powodzenia! 
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Zestaw pytań testowych 
 
1.W pomieszczeniach pracy wolno: 
 
      a)  instalować przełączniki elektryczne na dowolnym podłożu 
      b)  przechowywać materiały palne w odległości 0,5m od kabli elektrycznych, 

c) stosować instalację uziemiającą, 
d) prowadzić przewody elektryczne w kanałach wentylacyjnych. 
 

2. Do wentylacji sztucznej należy: 
 

a) aeracja, 
b) grawitacyjna, 
c) infiltracja, 
d) wywiewna. 
 

3. Wilgotność względna w  pomieszczeniach pracy powinna wynosić: 
 

a) 35 – 70 % 
b) 20 – 50 % 
c) 65 -  80 % 
d) 50 – 60 % 
 

4. Natężenie oświetlenia w sali lekcyjnej powinno wynosić: 
 

a) 100 lx 
b) 200 lx 
c) 300 lx 
d) 400 lx 

 
5. Palące się przewody elektryczne gasi się: 
        

a) piaskiem 
b) wodą 
c) pianą 
d)   proszkami 
 
 

6. Do  zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego nie należy: 
 

a) prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych 
b) kontrola zabezpieczeń technicznych i ochron osobistych 
c) zezwalanie na eksploatację urządzeń technicznych 
d) wyrażanie zgody na dokonywanie przeróbek urządzeń technicznych 

 

7. Które oznaczenie ma  związek z wybuchowością: 
 

a) NDS 
b) NDSCh 
c) DGW 
d) NDSP 
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8. Litera E i barwa żółta to oznaczenie pochłaniacza do: 
     

a) rtęci 
b) dwutlenku siarki 
c) amoniaku 
d)  tlenków azotu 

 
9. Substancja szkodliwa przenikająca przez skórę to:  
 
      a)  benzen: 
      b)  amoniak 

c) benzyna 
d)  chlor 

 
10.Szkolenie ogólne bhp dotyczy: 
 

a) pracownika po zwolnieniu lekarskim 
b) pracownika pracującego 6 miesięcy 
c) pracownika przystępującego do pracy 
d) pracownika z kilkuletnim stażem 

 
11. Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej nie musi zawierać: 
 

a) masy 
b) nazwy producenta 
c) zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia 
d) znaku ostrzegawczego 

 
12. Dopuszczalny poziom natężenia dźwięku odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy   
wynosi: 

  
a) do 50 dB 
b) >  85 dB 
c)     95  dB 
d)     85 dB 

 
13. Za środki ochrony osobistej ponosi koszty: 
 

a) pracownik 
b) pracodawca 
c) częściowo pracownik 
d) częściowo pracodawca 

 
 
14. Hałas słyszalny mieści się granicach: 
        
       a)    26    – 16000 Hz 

b) 10   -     1600  Hz 
c) 150 -   26000  Hz 
d)  15 -      2000  Hz 
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15. Zwrot na opakowaniu substancji niebezpiecznej wskazujący rodzaj zagrożenia oznaczony 
są literą:  
  

a) S 
b) B  
c) R  
d) T 

 
16. Mutageny powodują: 
 

a) uczulenia 
b) oparzenia 
c) upośledzenie funkcji rozrodczych 
d) zmiany w genach 

 
17. Najskuteczniejszą jest wentylacja : 
     
       a)    nawiewna 
       b)   wywiewna 
       c)   grawitacyjna 

 d)   nawiewno- wywiewna 
 
18. Płonące ubranie na człowieku gasi się przy pomocy:  
 

a) gaśnicy pianowej 
b)  gaśnicy halonowej 
c) koca gaśniczego 
d) gaśnicy proszkowej 

 
19. Pracownik podlega szkoleniu: 
 

a) tylko bhp 
b) bhp i ppoż 
c) tylko ppoż 
d) ppoż. i niekiedy bhp 

 
 20. Znak ostrzegawczy „ trupia czaszka” oznacza zagrożenie: 
 

a) porażenie prądem elektrycznym 
b) spadającymi przedmiotami 
c) substancją toksyczną 
d) substancją żrącą 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię  nazwisko ............................................................................................................... 
 
Stosowanie aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
Nr 
zadania 

Odpowiedzi Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

 
Razem
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