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1. WPROWADZENIE  
 
Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat stosowania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętności rozpoznawania i zapobiegania czynnikom 
szkodliwym, udzielania pierwszej pomocy, stosowania zasad ochrony środowiska. Zdobyta 
wiedza będzie Ci przydatna nie tylko w domu i szkole, ale w szczególności w przyszłej pracy 
zawodowej. 

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne, które określają umiejętności i wiedzę, jakie powinieneś posiadać, 

aby bez problemów przystąpić do pracy z poradnikiem, 
– cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, które opanujesz w wyniku kształcenia 

w ramach jednostki modułowej, 
– materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści 

jednostki modułowej,  
– zestaw pytań sprawdzających czy opanowałeś juŜ materiał nauczania, 
– ćwiczenia pozwalające zweryfikować i ukształtować umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian osiągnięć (w formie testu), który pozwoli Ci sprawdzić stan Twoich 

wiadomości i umiejętności opanowanych podczas realizacji programu tej jednostki 
modułowej, 

– literaturę uzupełniającą związaną z programem jednostki modułowej, którą moŜesz 
wykorzystać w celu dalszego pogłębienia wiedzy z zakresu programu jednostki. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

 

322[12] O1. 
Podstawy działalności usługowej 

 

322[12] O1.01  
Stosowanie zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy 
 

 
322[12] O1.02 

Stosowanie przepisów prawa i zasad 
ekonomiki w ochronie zdrowia 

 
322[12] O1.03 

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 
społecznych 

 
322[12] O1.04 

Prowadzenie promocji zdrowia 
i profilaktyki 

 
322[12] O1.05  

Charakteryzowanie budowy i czynności 
organizmu człowieka 

 

 
322[12] O1.06  

Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu 
organizmu człowieka 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– komunikować się i pracować w zespole, 
– dokonywać oceny swoich umiejętności, 
– analizować treść działania, dobierać metody i plan rozwiązania, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– wyszukiwać, selekcjonować, porządkować, przetwarzać i przechowywać informacje 

niezbędne do wykonywania zadań zawodowych, 
– uzasadniać działanie na podstawie określonej teorii, planować czynności, 
– interpretować załoŜenia teoretyczne i stosować je w praktyce, 
– interpretować wyniki doświadczeń i dokonywać uogólnień, 
– samodzielnie podejmować decyzje, 
– charakteryzować zjawiska chemiczne, 
– charakteryzować zjawiska fizyczne, 
– charakteryzować zjawiska biologiczne, 
– identyfikować elementy anatomii człowieka, 
– identyfikować podstawowe funkcje organizmu człowieka. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– zinterpretować podstawowe przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– posłuŜyć się przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpoŜarowej oraz ochrony środowiska, 
– określić podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy, 
– określić obowiązki i prawa pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– zadbać o naleŜyte wyposaŜenie oraz ład i porządek w miejscu pracy, 
– rozpoznać źródła i czynniki niebezpieczne w środowisku pracy, 
– dobrać metody i środki zapobiegania czynnikom szkodliwym, 
– dobrać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy, 
– zastosować podstawowe zasady higieny i fizjologii pracy, 
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
– zastosować wymagania ergonomii pracy, 
– zastosować zasady ochrony środowiska, 
– zareagować w przypadku zagroŜenia poŜarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpoŜarową, 
– udzielić pierwszej pomocy w stanach zagroŜenia zdrowotnego. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Prawna ochrona pracy 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Zagadnienia związane z warunkami i wykonywaniem pracy zarobkowej reguluje prawo 
pracy, będące nieodłącznym elementem systemu ochrony pracy. Prawo pracy rozumiane jest 
jako przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych 
określających prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, a takŜe postanowienia 
układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, 
regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. 

Prawna ochrona pracy w szerokim rozumieniu obejmuje treść wszystkich norm prawa 
pracy, gdyŜ wszystkie one ustanawiane są w interesie osób pracujących i słuŜą ochronie tych 
interesów. W węŜszym rozumieniu, termin prawna ochrona pracy odnosi się do tej części 
norm prawa pracy, które słuŜą bezpośrednio celom ochrony zdrowia pracowników przed 
niebezpieczeństwami mogącymi powstać w procesie pracy. Przedmiotem ochrony pracy jest 
zapewnienie pracownikowi ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska pracy na 
jego zdrowie i Ŝycie. Jest to zatem ten dział przepisów, który chroni samą pracę, nie zaś 
majątkowe interesy pracownika. W Polsce, ustawą naczelną jest Konstytucja wszystkie akty  
prawne muszą być z nią zgodne, zaś najwaŜniejszym aktem prawnym regulującym m.in. 
kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy jest Kodeks pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r., 
Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94). Biorąc pod uwagę hierarchię waŜności poszczególnych aktów 
prawnych obowiązujących w naszym kraju, główne źródła prawa pracy to: 
– Konstytucja ustawa naczelna, 
– ustawy sejmowe: Kodeks pracy, ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa  

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i inne, 
– akty wykonawcze do ustaw, w tym głównie rozporządzenia Rady Ministrów  

i rozporządzenia poszczególnych ministrów, 
– postanowienia układów zbiorowych, porozumień zbiorowych, 
– regulaminy ( w tym regulamin pracy, regulamin wynagradzania) i statuty pracy. 

 
Pozostałe przepisy ochrony pracy moŜna przedstawić w następujących czterech 

grupach: 
1. przepisy zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
2. przepisy o szczególnej ochronie pracy kobiet, 
3. przepisy o szczególnej ochronie pracy młodocianych, 
4. przepisy o organizacji i kompetencjach organów nadzoru nad warunkami pracy. 

Instytucje powołane do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy oraz przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jak równieŜ warunków środowiska pracy to przede 
wszystkim: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) powołana ustawą z dnia 6 marca 1981 r. oraz 
Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

Podstawową formą udziału pracowników w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia jest społeczna inspekcja pracy. 

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
reguluje Kodeks pracy, w szczególności dział dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podstawowe obowiązki pracodawcy: 
1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie  

pracy. 
2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i Ŝycie pracowników poprzez zapewnienie  

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu 
osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 
a) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
b) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz 
kontrolować wykonanie tych poleceń, 

c) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez 
organy nadzoru nad warunkami pracy, 

d) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 
3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciąŜących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, 
w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. W razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy 
zatrudnieni przez róŜnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 
a) współpracować ze sobą, 
b) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, 
c) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku 

wystąpienia zagroŜeń dla zdrowia lub Ŝycia pracowników. 
Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy 
i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej 
działalności. 

Prawa i obowiązki pracownika: 
1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy  

i stwarzają bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia pracownika albo gdy 
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, 
pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym 
niezwłocznie przełoŜonego. 

2. JeŜeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagroŜenia, pracownik ma 
prawo oddalić się z miejsca zagroŜenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
przełoŜonego. 

3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagroŜenia 
w przypadkach, o których mowa w punkcie 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. 

4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełoŜonego, powstrzymać się od 
wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, 
gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza 
zagroŜenie dla innych osób. 

5. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym 
obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 

– znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu 
i instruktaŜu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

– wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń  
i wskazówek przełoŜonych, 
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– dbać o naleŜyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład  
w miejscu pracy, 

– stosować środki ochrony zbiorowej, a takŜe uŜywać przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

– poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 
lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 

– niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego o zauwaŜonym w zakładzie pracy wypadku albo 
zagroŜeniu Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a takŜe inne 
osoby znajdujące się w rejonie zagroŜenia o groŜącym im niebezpieczeństwie, 

– współdziałać z pracodawcą i przełoŜonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

1. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

2. Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie  
z przeznaczeniem. 

3. Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy. 

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

5. Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

6. Zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 
pracownikami. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie są najwaŜniejsze akty prawne dotyczące ochrony pracy, które obowiązują 
w  naszym kraju? 

2. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp? 
3. Jakie są podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bhp? 
4. Jakie są podstawowe prawa pracownika w zakresie bhp? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uporządkuj w sposób hierarchiczny następujące akty prawne: 
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r., Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 
– Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. 
– Układ Zbiorowy Pracy pomiędzy Zarządem Domu Spokojnej Starości „Złoty Dąb”  

w Radomiu, a Zakładową Organizacją Związku Zawodowego Pracowników „MY”  
z siedzibą w Radomiu 

– Regulamin pracy Zespołu Administracyjnego Oświaty 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 
1650 z późn. zm.)  
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać osoby do pracy w 3-osobowej grupie, 
2) zastanowić się, jakie są rodzaje i hierarchia aktów prawnych regulujących kwestie bhp, 
3) zapisać wszystkie propozycje na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego 

z pomysłów Twoich koleŜanek/kolegów), 
4) uporządkować podane akty prawne od najwaŜniejszego do najmniej waŜnego,  
5) zaprezentować efekty pracy grupy na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karta pracy z tekstem ćwiczenie, 
− arkusze papieru, 
− mazaki,  
− tablica flip-chart. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeprowadź analizę przepisów prawa zawartych w Kodeksie Pracy w kwestii szkoleń  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwróć uwagę na obowiązki pracodawcy  
i pracownika w zakresie bhp. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać w Kodeksie pracy dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i higiena pracy, a w nim 
rozdział ósmy odnoszący się do szkoleń z zakresu bhp, 

2) przeprowadzić analizę aktów prawnych z uwzględnieniem pytań w tabeli i wypełnić ją, 
zaznaczając w niej znakiem X prawidłową odpowiedź. 

 
Karta pracy 

 
Tabela do ćwiczenia 2.  Analiza przepisów prawa zawartych w Kodeksie pracy w kwestii szkoleń z zakresu bhp 
Nr Problem Tak Nie 

1 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

  
 

2 Pracownik, który odbył juŜ szkolenie z zakresu bhp, nie jest zobowiązany do ponownego 
odbycia takiego szkolenia nawet w przypadku, gdy rozpoczyna pracę na innym 
stanowisku pracy 

 
 

 

3 Szkolenia z zakresu bhp odbywają się na koszt pracodawcy, ale poza czasem pracy  
 

 

4 Pracodawca jest obowiązany zaznajomić pracowników z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac 

  

 
WyposaŜenie stanowiska pracy:  

− Kodeks pracy, 
− karta pracy (tabela), 
− długopis/ołówek. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić podstawowe akty prawne dotyczące ochrony pracy? � � 
2) wymienić podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp? � � 
3) wymienić podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bhp? � � 
4) wymienić prawa pracownika w zakresie bhp? � � 
5) zinterpretować podstawowe przepisy prawa dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy? � � 
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4.2. Czynniki szkodliwe, uciąŜliwe i niebezpieczne występujące  
w procesie pracy 

 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Środowisko pracy wpływa na organizm człowieka poprzez występujące w nim czynniki, 
które mogą wywierać niekorzystny lub szkodliwy wpływ na samopoczucie  
i zdrowie pracownika oraz na przebieg i efektywność procesu pracy. W procesie kaŜdej pracy 
człowiek jest naraŜony na oddziaływanie wielu zagroŜeń. ZagroŜeniem jest taki stan 
środowiska pracy, który moŜe spowodować wypadek lub chorobę, na przykład:  
− potencjalnie niebezpieczny przepływ energii, 
− źródło ryzyka, 
− fizyczne lub chemiczne cechy materiału, systemu, procesu, 
− obiekt lub sytuacja, okoliczności, ogół czynników lub zjawisk. 

Czynniki zagroŜenia są najczęściej spowodowane błędami w organizacji procesu, 
wyposaŜeniu stanowiska pracy, materiałów, narzędzi, a takŜe brakiem umiejętności  
u człowieka. O poziomie bezpieczeństwa pracownika decyduje stan obiektów pracy, 
pomieszczeń pracy, stanowisk i procesów pracy, pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych. 

Umiejętność rozpoznawania i identyfikowania zagroŜeń decyduje o tym, czy człowiek  
w odpowiednim momencie będzie mógł zareagować w określonych okolicznościach 
zagraŜających Ŝyciu lub zdrowiu, a przez to zdąŜy uniknąć wypadku bądź ograniczyć jego 
skutki urazowe. Z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa człowieka w środowisku 
pracy rozpoznanie zagroŜeń stanowi jeden z najwaŜniejszych elementów kształtowania 
warunków pracy. 

Zgodnie z obowiązującą w normach klasyfikacją opartą na kryterium rzeczowym, 
zagroŜenia dzieli się na: 
– zagroŜenia fizyczne, 
– zagroŜenia chemiczne (w tym pyłowe), 
– zagroŜenia biologiczne, 
– zagroŜenia psychospołeczne (w tym organizacyjne). 

Prawdopodobieństwo i zakres wystąpienia ich następstw określane jest jako ryzyko 
zawodowe. Biorąc pod uwagę skutki oddziaływania czynników zagroŜenia na organizm 
człowieka rozróŜniamy: 
− czynniki niebezpieczne (zagraŜające Ŝyciu),  
− czynniki szkodliwe (zagraŜające zdrowiu),  
− czynniki uciąŜliwe. 

Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie moŜe prowadzić do urazu lub 
innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka, bądź do zejścia 
śmiertelnego. 

Czynniki szkodliwe to czynniki, których oddziaływanie moŜe prowadzić do pogorszenia 
stanu zdrowia człowieka. 

Czynniki uciąŜliwe to czynniki, które nie stanowią zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia 
człowieka, ale utrudniają pracę lub przyczyniają się w inny istotny sposób do obniŜenia 
zdolności do wykonywania pracy, bądź teŜ wpływają na zmniejszenie jej wydajności.  

Praca w warunkach ekspozycji na oddziaływanie wymienionych powyŜej czynników 
stwarza ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia i Ŝycia człowieka. 
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Elementy procesu rozpoznawania zagroŜeń to: 
− właściwe odczytywanie sygnałów, 
− zrozumienie przebiegu procesów pracy, 
− postrzeganie środowiska pracy w oparciu o kryteria bezpieczeństwa, 
− postrzeganie zawczasu czynników (przyczyn) zagroŜeń. 

Do grupy najłatwiej identyfikowalnych zagroŜeń naleŜą zagroŜenia fizyczne. Ich 
rozpoznanie uzaleŜnione jest od ogólnej sprawności zmysłów człowieka, a ich identyfikacja 
moŜliwa jest poprzez niezbyt skomplikowany pomiar odpowiednimi przyrządami-miernikami 
zaopatrzonymi obecnie w wyświetlacz cyfrowy. Wśród tej grupy zagroŜeń szczególną uwagę, 
ze względu na powszechność występowania, powodują: 
− hałas, 
− czynniki mikroklimatu, 
− prąd elektryczny, 
− drgania, 
− oświetlenie, 
− zagroŜenia mechaniczne. 

Hałas stanowi powaŜne zagroŜenie dla zdrowia człowieka. Określany jest jako zbiór 
dźwięków nieprzyjemnych, dokuczliwych i niepoŜądanych w miejscu pracy. Hałas emitują 
róŜne obiekty i maszyny, a takŜe pracujący ludzie. Źródłami hałasu są na ogół zuŜywające się 
części maszyn, zbyt głośno zachowujący się ludzie, wadliwe instalacje, wadliwie 
zaprojektowane i zbudowane maszyny. Hałas oddziałuje przede wszystkim na narząd słuchu, 
ale równieŜ zakłóca procesy przemiany materii, pracę układu nerwowego i układu krąŜenia. 
W zaleŜności od częstotliwości drgań fali dźwiękowej rozróŜnia się cztery rodzaje hałasu: 
− hałas słyszalny, o częstotliwości od 16 Hz (herców) do 16 000 Hz, 
− hałas infradźwiękowy, o częstotliwości f < 16 Hz, 
− hałas ultradźwiękowy, o częstotliwości od 16 000 Hz do 1010 Hz, 
− hałas hiperdźwiękowy, o częstotliwości f > 1010 Hz. 

Czynniki kształtuj ące mikroklimat to cechy powietrza: 
− temperatura powietrza, 
− prędkość ruchu powietrza, 
− wilgotność powietrza, 
− temperatura promieniowania. 

Odczucia termiczne człowieka w środowisku pracy warunkuj ą ponadto: 
− wysiłek fizyczny przy czynnościach wykonywanych, 
− czas aklimatyzacji w pomieszczeniu, 
− cechy termiczne odzieŜy roboczej, 
− wiek. 

Najkorzystniejszy jest taki układ czynników warunkujących odczucia cieplne, który 
gwarantuje osiągnięcie komfortu termicznego organizmu, a więc stanu, w którym człowiek 
czuje się najlepiej. Komfort termiczny to taki stan mikroklimatu, w którym osiągnięta jest 
równowaga wymiany ciepła organizmu z otoczeniem. 

Prąd elektryczny jest wykorzystywany przez człowieka w rozmaity sposób. Liczne 
przedmioty uŜytku codziennego zasilane są energią elektryczną: lampy, czajnik elektryczny, 
suszarka, komputer, grzejniki, Ŝelazko i inne.  

RozróŜniamy prąd stały i prąd przemienny, przy czym naleŜy pamiętać, Ŝe kaŜdy stanowi 
zagroŜenie niebezpieczne dla zdrowia i Ŝycia. Minimalna niebezpieczna dla człowieka 
wartość prądu płynącego przez organizm wynosi 30 mA prądu przemiennego i 70 mA prądu 
stałego. Urazy powstałe przy poraŜeniu prądem zaleŜą od jego natęŜenia, czasu i drogi 
przepływu przez organizm człowieka. 
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Najczęstszymi przyczynami poraŜeń prądem są: nieostroŜność, lekkomyślność, 
lekcewaŜenie przepisów, omyłki, brak nadzoru, brak konserwacji i nieznajomość instrukcji. 

Aby nie dopuścić do przepływu przez ciało człowieka prądu raŜeniowego bądź teŜ 
ograniczyć czas przepływu prądu, a tym samym zapobiec powstaniu groźnych dla zdrowia 
i Ŝycia skutków, w instalacjach i urządzeniach elektrycznych stosuje się ochronę 
przeciwporaŜeniową. 

Oświetlenie jest to skutek odbicia promieniowania optycznego widzialnego (światła) 
skierowanego na dowolny obiekt. Dzięki temu zjawisku następuje pobudzenie wzroku do 
widzenia i postrzegania. O prawidłowości oświetlenia decyduje natęŜenie i równomierność 
światła. Dla higieny wzroku istotna jest barwa światła oraz jego rodzaj. Najkorzystniejsze dla 
wzroku jest światło naturalne, słoneczne o barwie zbliŜonej do koloru jasnoŜółtego.  
W przypadku oświetlenia sztucznego rozróŜniamy oświetlenie ogólne, miejscowe lub złoŜone 
(jednocześnie ogólne i miejscowe). Złe oświetlenie w dłuŜszym okresie czasu prowadzi do 
trwałego osłabienia wzroku. W innych przypadkach stanowi zagroŜenie uciąŜliwe, 
powodujące nadmierne obciąŜenia narządu wzroku, a w następstwie bóle głowy, pogorszenie 
samopoczucia, zmęczenie.  

Drgania, czyli wibracje są zagroŜeniem powszechnie występującym. Źródłem drgań są 
ruchome elementy maszyn i urządzeń, silniki i generatory energii oraz wyposaŜenie 
technologiczne. Drgania z miejsc ich powstawania przenoszone są przez podesty, podłogi, 
pomosty, platformy oraz siedziska i podłogi na układ mięśniowo-kostny człowieka. 
Charakterystycznymi parametrami drgań są ich częstotliwość i amplituda. Szczególnie groźne 
dla człowieka są częstotliwości niskie od 0,7 do 90 Hz, gdyŜ mogą pokrywać się 
z częstotliwością drgań własnych narządów wewnętrznych organizmu człowieka. Jest to 
przyczyną wybroczyn i rozległych krwotoków, a nawet rozerwania narządów.  

ZagroŜenia mechaniczne są generowane przez pozbawione nadzoru technicznego 
maszyny, narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne, a takŜe elementy infrastruktury 
budowlanej i wyposaŜenia pomieszczeń. ZagroŜenia te moŜna dość łatwo identyfikować 
poprzez uwaŜną obserwację wszystkich elementów środowiska pracy. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa konieczne jest przede wszystkim dostosowanie miejsca wykonywania pracy 
do wymagań określonych w odpowiednich przepisach i normach oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Odnosząc się do zagroŜeń biologicznych, 26 maja 2005 r. weszło w Ŝycie rozporządzenie 
ministra zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo naraŜonych 
na te czynniki (DzU nr 81, poz. 716). Zgodnie z rozporządzeniem, szkodliwe czynniki 
biologiczne to „drobnoustroje komórkowe, pasoŜyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe 
zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane 
genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakaŜenia, alergii lub zatrucia”. 

Szkodliwe czynniki biologiczne zaklasyfikowano do 4 grup zagroŜenia, biorąc pod 
uwagę stopień ich chorobotwórczości, moŜliwość rozprzestrzeniania się w populacji ludzkiej, 
a takŜe moŜliwość profilaktyki oraz skutecznego leczenia. 

W odniesieniu do zagroŜeń chemicznych najczęściej stosuje się następujące 
podstawy klasyfikacji: 
– związki o działaniu draŜniącym i Ŝrącym, 
– związki o działaniu uczulającym. 

ZagroŜenia psychospołeczne w miejscu pracy to kaŜdy rodzaj bodźca/sytuacji, który 
oddziałuje na człowieka na drodze mechanizmów psychologicznych powodując szkodę  
w postaci zakłóceń w dobrym funkcjonowaniu i zaburzeń zdrowia. „ZagroŜenia 
psychospołeczne odnoszą się do interakcji pomiędzy treścią pracy, organizacją pracy, 
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systemami zarządzania, warunkami środowiska pracy a kompetencjami, potrzebami  
i indywidualnymi właściwościami pracownika” [20]  

O zagroŜeniach występujących w procesie pracy informują znaki bezpieczeństwa  
i higieny pracy, które reguluje norma: PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona  
i higiena pracy.  

Znaki zostały podzielone na cztery grupy: 
− znaki zakazu, 
− znaki nakazu, 
− znaki ostrzegawcze, 
− znaki informacyjne. 
 
Tabela 2. Wybrane znaki z grupy znaków zakazu i nakazu [13] 

NieupowaŜnionym wstęp wzbroniony 

 

Zakaz uruchamiania maszyny 
(urządzenia) 

 

Nie dotykać 

 

Nakaz stosowania ochrony oczu 

 

Nakaz stosowania ochrony głowy 

 

Nakaz stosowania ochrony słuchu 

 

Nakaz stosowania ochrony twarzy 
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Tabela 3. Wybrane znaki z grupy znaków ostrzegawczych i informacyjnych [13] 
 

OstrzeŜenie przed substancjami 
radioaktywnymi i promieniowaniem 
jonizującym 

 

OstrzeŜenie przed promieniami 
laserowymi 

 

OstrzeŜenie przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym 

 

Pierwsza pomoc 

 

Telefon awaryjny 

 

Punkt opatrunkowy 

 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jaki jest podział zagroŜeń występujących w środowisku pracy? 
2. Od czego zaleŜą skutki poraŜenia prądem elektrycznym? 
3. Co decyduje o prawidłowości oświetlenia w środowisku pracy? 
4. Jakie mogą być skutki niewłaściwego oświetlenia? 
5. Jaki wpływ na organizm człowieka ma hałas? 
6. Dlaczego kształtujemy czynniki mikroklimatu w środowisku pracy? 
7. Jaki wpływ na organizm człowieka mają drgania? 
8. Jaki jest podział znaków bezpieczeństwa i higieny pracy? 
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4.2.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj zagroŜenia wypadkowe, jakie mogą wystąpić na stanowisku pracy technika 

masaŜysty. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać partnerów do pracy w 3-osobowej grupie, 
2) zastanowić się, jakie zagroŜenia mogą wystąpić w pracy technika masaŜysty i wpisać 

wszystkie pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego z pomysłów 
Twoich koleŜanek/kolegów), 

3) uporządkować zapisane pomysły w grupy według kryterium rodzaju zagroŜenia (odrzucić 
ewentualnie nierealne lub budzące wątpliwości członków grupy), 

4) zapisać zagroŜenia w formie mapy myśli, 
5) zaprezentować efekty pracy grupy na forum grupy, 
6) wziąć udział w podsumowaniu odpowiadając na pytanie: jakiego rodzaju zagroŜenie  

są najbardziej niebezpieczne w pracy technika masaŜysty? 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− duŜe arkusze papieru,  
− mazaki, 
− tablica flip-chart. 

 
Ćwiczenie 2 

Dokonaj grupyfikacji podanych zagroŜeń biorąc pod uwagę skutki oddziaływania 
czynników zagroŜenia na organizm człowieka. Z podanych niŜej zagroŜeń wybierz te, które 
mogą wystąpić w pracy technika masaŜysty.  

 
Tabela do ćwiczenia 2. Identyfikacja i grupyfikacja zagroŜeń na stanowisku technik masaŜysta  
Nr ZagroŜenie/czynnik Tak Nie Rodzaj czynnika/zagroŜenia 
1 ZakaŜenie grypą    
2 Hałas    
3 Wymuszona pozycja ciała    
4 Promieniowanie elektromagnetyczne    
5 Wibracje    
6 ZakaŜenie grzybicą    
7 Stres    
8 Pył    

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zastanowić się jakie rozróŜniamy rodzaje czynników/zagroŜeń biorąc pod uwagę skutki 
ich oddziaływania na organizm człowieka, 

2) dokonać grupyfikacji podanych zagroŜeń według podanego kryterium skutków 
oddziaływania czynników zagroŜenia na organizm człowieka i wypełnić odpowiednią 
rubrykę w tabeli, 

3) zidentyfikować zagroŜenia z tytułu wykonywanej pracy z uwzględnieniem pytań w tabeli 
i wypełnić ją, zaznaczając w niej znakiem X prawidłową odpowiedź. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karta pracy (tabela), 
− mazaki. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w pracy technika 

masaŜysty? � � 
2) rozpoznać zagroŜenia związane z wykonywaną pracą? � � 
3) określić skutki oddziaływania negatywnych czynników w środowisku 

pracy? � � 
4) rozpoznać znaki bezpieczeństwa i higieny pracy? � � 
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4.3. Środki ochrony indywidualnej przed zagroŜeniami 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez 
pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagroŜeń związanych 
z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym 
równieŜ wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.  

Środki ochrony indywidualnej powinny: 
− być odpowiednie do istniejącego zagroŜenia, 
− uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, 
− uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, 
− być przeznaczone do uŜytku osobistego. 

Pracodawca nie moŜe dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej 
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Pracodawca ma obowiązek 
dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej , jak równieŜ powinien 
poinformować pracowników o sposobie posługiwania się tymi środkami. Ponadto, 
pracodawca jest obowiązany zapewnić pranie, konserwację, odpylanie i odkaŜanie środków 
ochrony indywidualnej. 

Rodzaje środków ochrony indywidualnej: 
1. OdzieŜ ochronna, np. fartuchy, kombinezony,  
2. Środki ochrony głowy, np. czepki, hełmy ochronne, 
3. Środki ochrony kończyn górnych, np. rękawice ochronne (gumowe, lateksowe), 
4. Środki ochrony kończyn dolnych, np. buty, kalosze, trepy, 
5. Środki ochrony twarzy i oczu, np. okulary, maseczki, 
6. Środki ochrony słuchu, np. wkładki przeciwhałasowe, 
7. Sprzęt ochrony układu oddechowego, np. maseczki przeciwpyłowe, filtrująco-

pochłaniające, 
8. Dermatologiczne środki ochrony skóry, np. kremy, maści, 
9. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, np. szelki bezpieczeństwa, linki 

bezpieczeństwa. 
Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie moŜna 

uniknąć zagroŜeń lub nie moŜna ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony 
zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Wykaz zagroŜeń i rodzajów prac przy których 
wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej zawarte jest w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. 2003r., nr 169, poz. 1650). 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak brzmi definicja środków ochrony indywidualnej? 
2. Jakie są rodzaje środków ochrony indywidualnej? 
3. Czy potrafisz dobrać środki ochrony indywidualnej w zaleŜności od zagroŜenia? 
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4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dobierz środki ochrony indywidualnej, które powinna zastosować osoba pracująca  
na stanowisku technik masaŜysta. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać osoby do pracy w 3-osobowej grupie, 
2) zidentyfikować zagroŜenia jakie mogą wystąpić na stanowisku pracy technik masaŜysta  

i wypisać pomysły na kartce (burza mózgów – nie krytykując Ŝadnego z pomysłów 
Twoich koleŜanek/kolegów), 

3) wskazać środki ochrony indywidualnej w podanych przypadkach, 
4) zaprezentować wyniki pracy w formie plakatu na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– duŜe arkusze papieru, 
– mazaki, 
– tablica flip-chart. 
 
Ćwiczenie 2 

Wypełnij poniŜszą tabelę według podanego wzoru uwzględniając rodzaje środków 
ochrony indywidualnej. 

 
Tabela do ćwiczenia 2.  Dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej do zagroŜeń występujących na 

stanowisku technik masaŜysta  
Nr Typ zagroŜenia Zastosowane środki ochronne 
1 Wymuszona pozycja ciała Stosowanie obuwia ochronnego z wkładką ortopedyczną 
2 Grzybica (kontakt z pacjentem)  
3 Czynniki chemiczne draŜniące (środki 

czyszczące i dezynfekujące) 
 

4 Pył (stosowanie talku do masaŜu)  
5 Poślizgnięcie, potknięcie, upadek  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować podane w tabeli zagroŜenia na stanowisku technik masaŜysta, 
2) zastanowić się jakie wyróŜniamy rodzaje środków ochrony indywidualnej, 
3) dobrać środki ochrony indywidualnej do podanych zagroŜeń i uzupełnić tabele według 

podanego wzoru. 
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– karta pracy (tabela), 
– długopis. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) podać definicję środków ochrony indywidualnej?  � � 
2) scharakteryzować rodzaje środków ochrony indywidualnej?  � � 
3) dobrać środki ochrony indywidualnej odpowiednio do zagroŜenia 

występującego na stanowisku pracy? � � 
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4.4. Zasady tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy 

 
4.4.1. Materiał nauczania 

 
Ergonomia to przystosowanie procesów, stanowisk i środowiska pracy do moŜliwości 

psychofizycznych człowieka. Jednym z kluczowych celów ergonomii jest dopasowywanie 
warunków pracy do pracownika, nie zaś pracownika do warunków pracy. Jako gałąź nauki 
ergonomia zajmuje się osiąganiem optymalnych relacji człowieka z jego środowiskiem pracy. 
Uregulowania prawne i obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązki stosowania zasad 
ergonomii w procesach pracy. 

Aby stworzyć odpowiednie stanowisko pracy niezbędna jest analiza obciąŜenia 
organizmu czynnikami występującymi w procesie pracy. Podczas analizy obciąŜenia pracą 
bierze się pod uwagę jego dwa rodzaje: 
1. ObciąŜenie fizyczne: 

– dynamiczne (np. kucie młotem ręcznym, przecinanie materiału piłą ręczną, 
swobodny chód), 

– statyczne (większość prac biurowych, praca siedząca), 
– monotypowość ruchów (obciąŜenie tych samych, nielicznych grup mięśni), 
– hipokinezja (niedobór wysiłku fizycznego, mała aktywność ruchowa). 

2. ObciąŜenia psychiczne: 
– stopień odpowiedzialności pracy, 
– złoŜoność procesu pracy, 
– powtarzalność czynności, 
– dokładność wykonywanych czynności, 
– szybkość przebiegu danego zjawiska. 
Zasady ergonomii zalecają: 

1. Pracę w pozycji neutralnej to znaczy z zachowaniem fizjologicznych krzywizn 
kręgosłupa, unikanie nadmiernych ruchów zgięcia i skręcenia w odcinku szyjnym 
kręgosłupa, łokcie i barki rozluźnione, nadgarstki w pozycji wyprostowanej. 

2. Pracę w pozycji siedzącej wyprostowanej utrzymując kończyny górne zgięte w stawach 
łokciowych pod kątem około 90o. 

3. Zmniejszanie obciąŜeń wysiłkiem fizycznym poprzez takie rozmieszczenie elementów  
na stanowisku pracy, aby często uŜywane przedmioty znajdowały się w zasięgu ręki, 
natomiast bardzo często uŜywane przedmioty w zasięgu przedramion. 

4. Aby stanowisko pracy: 
– nie wymuszało pracy w pozycjach niewygodnych, 
– minimalizowało odległości między pracownikiem a przedmiotem pracy, 
– gwarantowało łatwy dostęp do narzędzi, 
– zapewniało łatwy dostęp do często wykorzystywanych materiałów, narzędzi 

i elementów sterowania, 
– umoŜliwiało wykonywanie większości czynności na wysokości stawów łokciowych 

(wyjątek prace cięŜsze), 
– było dopasowane do indywidualnych cech antropometrycznych pracownika, 
– umoŜliwiało minimalizację liczby ruchów palców, nadgarstka, ramion i tułowia. 

5. Aby podczas podnoszenia paczek, cięŜszych przedmiotów zwracać uwagę na prawidłowe 
ułoŜenie kręgosłupa, tak by nie powodować jednostronnych nacisków na dyski 
międzykręgowe w obszarze lędźwiowym. Prawidłowa i nieprawidłowa postawa przy 
dźwiganiu przedstawione zostały na rysunku 1. 
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Rys. 1. Nieprawidłowa i prawidłowa postawa przy podnoszeniu cięŜkich przedmiotów [6] 

 
5. Aby organizacja pracy: 

– minimalizowała zmęczenie i obciąŜenia statyczne, 
– sprzyjała zmianom pozycji pracy, nie utrzymywaniu jednej pozycji przez długi okres 

czasu,  
– pozwalała na unikanie ucisku miejscowego na tkanki, poprzez stosowanie podkładek 

elastycznych w miejscach naraŜonych na ucisk, 
– sprzyjała utrzymywaniu porządku w miejscu pracy – przestrzeń do pracy winna 

umoŜliwiać utrzymanie czystości i porządku (ładu organizacyjnego), 
– tempo pracy – cykl pracy, 
– przerwy w pracy, 
– rotacje pracy, 
– zmianowość pracy. 
W pracy powinny być zapewnione optymalne warunki środowiska w zakresie 

odpowiedniego mikroklimatu, ochrony przed hałasem i wibracjami, odpowiedniego 
oświetlenia. 

Ergonomia zaleca stworzenie warunków do wykonywania regularnych ćwiczeń 
fizycznych w szczególności przy pracach, w których występuje monotypia, a jeŜeli  
to moŜliwe takie organizowanie pracy, aby urozmaicać jej rodzaj. 

Przez stosowanie zasad ergonomii pracownik poprawia jakość Ŝycia zawodowego, 
zwiększa zaangaŜowanie w czynności wykonywane w pracy, chroni swoje zdrowie. 
 

4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czym zajmuje się ergonomia? 
2. Jakie są najwaŜniejsze zasady ergonomii?  
3. Jaka pozycja przy pracy jest najkorzystniejsza z punktu widzenia zasad ergonomii? 
4. Jak naleŜy rozmieszczać przedmioty i narzędzia na stanowiskach pracy? 
5. Jakie są podstawowe zasady higieny i fizjologii pracy? 
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4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj stanowisko pracy technika masaŜysty zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
higieny i fizjologii pracy. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać osoby do pracy w 3-sosobowej grupie, 
2) narysować uproszczony plan gabinetu pracy technika masaŜysty (w odpowiedniej skali), 
3) zaplanować miejsce rozmieszczenia niezbędnych materiałów i narzędzi (uwzględniając 

zasady ergonomii), 
4) wydzielić kącik sanitarny, 
5) porównać swoją propozycję z rozwiązaniami przedstawionymi przez kolegów/ koleŜanki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− duŜe arkusze papieru,  
− mazaki,  
− tablica flip-chart. 
 
Ćwiczenie 2 

Do podanych niŜej problemów/zagroŜeń zaproponuj rozwiązania zgodne z zasadami 
ergonomii i higieny pracy. 
 
Tabela do ćwiczenia 2. Stosowanie zasad ergonomii w środowisku pracy  
Problem/zagroŜenie Propozycja rozwiązania 
Uderzenie o nieruchomy czynnik materialny 
spowodowane ciasnotą w pomieszczeniu pracy 

 

Uderzenie, przygniecenie przez butelki z oliwką, 
parafiną, środki opatrunkowe, leki, środki 
dezynfekcyjne 

 

ObciąŜenie układu mięśniowo-szkieletowego  
z powodu podnoszenia, przenoszenia pacjentów 

 

Wymuszona pozycja ciała podczas pracy  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać osobę do pracy w parach, 
2) przeanalizować problemy/zagroŜenia podane w tabeli, 
3) podać propozycje rozwiązania problemów/zagroŜeń zgodnie z zasadami ergonomii  

i higieny pracy, 
4) porównać wyniki prac z propozycjami kolegów/koleŜanek.  
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− karta pracy (tabela),  
− kartka papieru, 
− długopis. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić czym zajmuje się ergonomia? � � 
2) wymienić najwaŜniejsze zasady ergonomii? � � 
3) zastosować zasady ergonomii pracy? � � 
4) zastosować podstawowe zasady higieny i fizjologii pracy? � � 
5) zadbać o naleŜyte wyposaŜenie oraz ład i porządek w miejscu pracy? � � 
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4.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

PoŜar to niekontrolowany, samorzutny proces palenia się, rozprzestrzeniania się ognia 
powodujące straty materialne oraz zagroŜenie Ŝycia ludzi i zwierząt. Niebezpieczeństwo 
poŜaru występuje wszędzie tam, gdzie: 
− składowana jest duŜa ilość materiałów, substancji czy odpadów łatwopalnych, 
− do celów technologicznych stosowany jest ogień otwarty, wysoka temperatura  

lub materiały łatwopalne, 
− materiały, substancje czy odpady łatwopalne są pozostawione bez naleŜytego nadzoru, 
− dochodzi do procesu samonagrzewania się materiałów, 
− uŜywane są narzędzia iskrzące, 
− istnieje moŜliwość wyładowania elektryczności statycznej, 
− w wyniku tarcia elementów maszyn i urządzeń wydzielana jest energia cieplna, 
− elementy oświetlenia (Ŝarówki) i ogrzewania (piece, grzejniki) znajdują się zbyt blisko 

materiałów i wyposaŜenia pomieszczeń, 
− występują reakcje egzotermiczne, 
− urządzenia elektryczne i instalacje są eksploatowane w nieprawidłowy sposób, 
− nie jest zachowana właściwa ostroŜność w postępowaniu z ogniem. 

Spalanie jest reakcją chemiczną, więc przebiega zgodnie z regułami chemicznymi.  
Aby ten proces nastąpił konieczne jest spełnienie czterech warunków:  

− obecność materiału palnego (paliwa),  
− obecność utleniacza, 
− obecność źródła ciepła,  
− obecności w płomieniu pośrednich produktów (rodników) warunkujących ciągłość 

spalania.  
Przyczyny poŜarów są bardzo róŜne. Pomijając poŜary spowodowane czynnikami 

naturalnymi, jak np. pioruny, czy samozapalenie się materiału łatwopalnego, przyczyny 
powstawania poŜarów moŜemy podzielić na 3 podstawowe grupy: 
1. NieostroŜność i beztroskie obchodzenie się z ogniem (zarówno w pomieszczeniach 

otwartych jak i zamkniętych), 
2. Niewłaściwe wykorzystanie urządzeń elektrycznych, 
3. Wady budowlane i złe zastosowanie materiałów budowlanych. 

 
Grupy poŜarów 
Ze względu na rodzaj paliwa oraz sposobu jego spalania wyróŜniamy 5 grup poŜarów. 
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Tabela 7. Grupy poŜarów oraz środki gaśnicze [19] 
Grupa 
poŜarów 

Rodzaj płonącego materiału Środki gaśnicze Rodzaje gaśnic 

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

woda, piana, dwutlenek 
węgla, proszki gaśnicze; 
 

proszkowe (z proszkiem 
fosforanowym) 
i pianowe, 

B Ciecze palne i substancje stałe topiące się 
wskutek wytworzonego przy poŜarze 
ciepła (benzyna, nafta, parafina, pak, 
naftalen, itp.). 

piana, dwutlenek węgla, 
halony, proszki gaśnicze; 

Śniegowe, proszkowe 
halonowe lub pianowe, 

C Gazy (metan, aceton, propan, butan, itd.). proszki gaśnicze, halony; zmienne gaśnice 
proszkowe, 

D Metale (magnez, sód, uran, itd.). 
 

specjalne proszki 
gaśnicze; 

Specjalne gaśnice 
proszkowe, 

E PoŜary grupy A - D występujące w obrębie 
urządzeń elektrycznych pod napięciem. 

dwutlenek węgla, halony, 
proszki gaśnicze. 

Zamiennie gaśnice 
proszkowe, śniegowe, 
halonowe. 

 
Podstawowe zasady ochrony przeciwpoŜarowej 

Ochrona przeciwpoŜarowa to ogół przedsięwzięć, czynności i zabiegów profilaktycznych 
mających na celu ochronę Ŝycia, zdrowia i mienia przed poŜarem. Ochrona przeciwpoŜarowa 
polega na zapobieganiu poŜarom i ich rozprzestrzenianiu się, zapewnieniu sił i środków do 
ich zwalczania oraz prowadzeniu działań ratowniczych.  

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie 
czynności, które mogą spowodować poŜar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie 
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: 
1. UŜywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących  

zainicjować zapłon występujących materiałów: 
– w strefie zagroŜenia wybuchem, z wyjątkiem wypadków określonych w odrębnych 

przepisach, 
– w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych poŜarowo, 
– w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez 

właściciela lub uŜytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami. 
2. GaraŜowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych 

do tego celu, jeŜeli nie opróŜniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe 
zasilania akumulatorowego pojazdu. 

3. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 
mniejszej niŜ 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego 
z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na 
dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, 
jeŜeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze, 

4. Wysypywanie gorącego popiołu i ŜuŜla lub spalanie śmieci i odpadków w miejscu 
umoŜliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych. 

5. Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od: 
− urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się  

do temperatury przekraczającej 100°C, 
− linii kablowych o napięciu powyŜej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 

przewodów odprowadzających, 
− instalacji odgromowej, jeŜeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

6. UŜytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na 
podłoŜu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta. 
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7. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów 
trudno zapalnych, jeŜeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m  
od Ŝarówki. 

8. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: 
wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłoŜu palnym, jeŜeli 
ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoŜa przed zapaleniem. 

9. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej słuŜących ewakuacji, 
10. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających 

ewakuację. 
11. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemoŜliwiający ich natychmiastowe 

uŜycie. 
12. UniemoŜliwianie lub ograniczanie dostępu do:  

– urządzeń przeciwpoŜarowych, takich jak stałe i półstałe urządzenia gaśnicze 
i zabezpieczające, urządzenia odciąŜające, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, 
hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, przeciwpoŜarowe zbiorniki wodne, 
klapy przeciwpoŜarowe, urządzenia do usuwania dymów i gazów poŜarowych, 

– urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz 
innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa poŜarowego obiektu, 

– wyjść ewakuacyjnych, 
– wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów 

gazu. 
Właściwe obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi pod względem poŜarowym 

jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa w kaŜdym obiekcie. Pracownicy 
powinni równieŜ wiedzieć jakie urządzenia przeciwpoŜarowe znajdują się w obiekcie 
w którym pracują i umieć je uruchomić w razie konieczności. W obiektach i pomieszczeniach 
pracy powinny znajdować się instrukcje bezpieczeństwa poŜarowego oraz instrukcja 
postępowania na wypadek poŜaru.  

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na właścicieli lub administratorów obiektów 
uŜyteczności publicznej obowiązek do określenia sposobów postępowania na wypadek 
powstania poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia. Zasady te określa się w specjalnym 
(ok. 30–40 stronicowym) dokumencie o nazwie Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego, 
który oprócz określenia zasad postępowania pracowników w przypadku zagroŜenia, 
uwzględnia szczegółowo charakterystykę danego obiektu, jego przeznaczenie, stopień 
bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi, podstawowe zasady prewencji 
przeciwpoŜarowej, itp. 

Jak się zachować, co robić, gdy zauwaŜymy poŜar?  
− Nie wpadaj w panikę! Zachowaj spokój. 
− Natychmiast zgłoś poŜar dzwoniąc po StraŜ PoŜarną (� 998 lub telefon ratunkowy 112), 
− Dym i gazy trujące znajdują się pod sufitem, dlatego schyl się i poruszaj się blisko ścian.  
− Jeśli znajdujesz się w płonącym budynku włącz alarm.  
− W trybie natychmiastowym opuść budynek, nie zabieraj ze sobą niczego. 
− JeŜeli nie moŜesz dotrzeć do drzwi wyjściowych, wejdź do pomieszczenia jeszcze nie  

ogarniętego poŜarem, zbij jakimś przedmiotem okno – uwaŜaj na stłuczoną szybę,  
aby się nie pokaleczyć. 

− Nie otwieraj okna w pomieszczeniu objętym poŜarem, aby nie wpuszczać dodatkowego 
tlenu podtrzymującego palenie.  

− Nie wchodź na teren płonącego budynku nim StraŜ PoŜarna nie ugasi poŜaru. 
− Nie wchodź do pomieszczenia ogarniętego poŜarem i dymem. 
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Alarmowanie straŜy poŜarnej 
Z najbliŜszego telefonu połączyć się ze straŜą poŜarną (998 lub 112 z telefonu 

komórkowego albo stacjonarnego) i zgłosić: 
1. Co się pali (rodzaj pomieszczenia lub budynek). 
2. Gdzie się pali (nazwa obiektu, adres, jakie istnieje zagroŜenie, czy w obiekcie znajdują 

się ludzie i czy sąsiednie obiekty są zagroŜone poŜarem). 
3. Kto zgłasza (naleŜy podać imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadano meldunek). 
 
Środki gaśnicze 

Środki gaśnicze stosuje się zaleŜnie od rodzaju poŜaru co znaczy, Ŝe nie kaŜdy środek jest 
przydatny do gaszenia kaŜdego poŜaru. Stosując nieodpowiedni środek, zamiast ugasić ogień, 
moŜna go podsycić powodując większe straty czy obraŜenia. 

Do samodzielnego gaszenia poŜarów w „zarodku” słuŜą tzw. podręczne środki gaśnicze. 
Najczęściej wykorzystywane są koce gaśnicze i gaśnice (ze względu na wygodę uŜycia, 
dostępność i efektywność). Posiadają one wyraźne oznaczenia literowe informujące  
o tym, do gaszenia jakiego rodzaju poŜaru są przeznaczone. Właściwy dobór środków 
gaśniczych w zaleŜności od grupy poŜarów przedstawia tabela 7. 

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zalicza się: 
− wszelkiego rodzaju gaśnice, czyli aparaty wyrzucające pod ciśnieniem zawarte w nich 

środki gaśnicze, 
− hydronetki wodne i pianowe, czyli pojemniki wyposaŜone w zbiornik zawierający  

ok. 15 l wody, 
− agregaty gaśnicze wyposaŜone w kółka – mające zapas środków gaśniczych w ilości 

większej niŜ 20 kg (od 25 kg do 750 kg). WyróŜniamy agregaty pianowe, halonowe, 
proszkowe i śniegowe, 

− koce gaśnicze wykonane z tkaniny niepalnej o powierzchni ok. 2 m2. Kocem okrywamy 
źródło ognia, a obrzeŜa dokładnie dociskamy do podłoŜa, dzięki czemu ograniczamy 
dostęp tlenu do palącego się materiału,  
WyróŜniamy kilka rodzajów gaśnic w zaleŜności od ich przeznaczenia: 

− gaśnice proszkowe – zawierają proszek gaśniczy pod stałym ciśnieniem np. azot lub gaz. 
Znajduje się on w dodatkowym zbiorniku. Zalecane są do zabezpieczania samochodów, 
garaŜy, magazynów, hal przemysłowych, biur, mieszkań, 

− gaśnice pianowe – gasimy nimi poŜary grupy A i B w przemyśle petrochemicznym, 
drzewnym, chemicznym, na stacjach paliw, w magazynach cieczy łatwopalnych. 

− gaśnice śniegowe – są koloru srebrnego i zawierają skroplony CO2. Podczas gaszenia 
gaśnica staje się bardzo zimna, dlatego naleŜy trzymać za uchwyty. Zalecane  
do stosowania w energetyce, lakierniach, magazynach, stacjach benzynowych i halach 
przemysłowych, 

− gaśnice halonowe wypełnione cieczą o bardzo niskiej temperaturze parowania.  
W trakcie gaszenia wydzielają się gazy szkodliwe dla zdrowia, dlatego obecnie wycofuje 
się je z uŜycia. 
NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe przy uŜyciu gaśnic (Ŝadnego typu) nie moŜna gasić płonących 

na ludziach ubrań ze względu na bardzo niską temperaturę środka gaśniczego (naleŜy to robić 
przy uŜyciu koca gaśniczego), obowiązuje równieŜ całkowity zakaz gaszenia wodą  
lub gaśnicami pianowymi urządzeń pod napięciem (grozi to poraŜeniem prądem), metali oraz 
karbidu. Przy uŜyciu wody nie naleŜy gasić równieŜ tłuszczy, paliw oraz olejów. 

Hydranty (wewnętrzne i zewnętrzne) są to urządzenia słuŜące do poboru wody wyłącznie 
do celów gaśniczych. Umieszcza się je w łatwo dostępnych miejscach, zazwyczaj we 
wnękach ścian budynku, w korytarzach, klatkach schodowych i wejściach. Hydranty 
najczęściej zasilane są wodą o wysokim ciśnieniu, co umoŜliwia bezpośrednie gaszenie 
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poŜaru. Zainstalowanie w obiekcie wewnętrznej instalacji hydrantowej nie zwalnia 
uŜytkowników od obowiązku wyposaŜenia go w gaśnice. 

Łatwo dostępnym środkiem gaśniczym jest piasek, którego właściwości polegają  
na odcinaniu dostępu powietrza od ogniska poŜaru, zmniejszeniu promieniowania ciepła oraz 
zapobieganiu rozpryskom. Nadaje się on głównie do gaszenia niewielkich zarzewi ognia 
i małych bomb zapalających. Nie naleŜy go stosować do gaszenia płynów łatwopalnych 
w zbiornikach, maszyn, aparatury precyzyjnej. 

 
Tabela 8. Wybrane znaki ochrony przeciwpoŜarowej [14] 

Hydrant wewnętrzny 

 

Gaśnica 

 

Kierunek do miejsca rozmieszczenia 
sprzętu poŜarowego lub urządzenia 
ostrzegawczego 

 

Zestaw sprzętu poŜarowego 

 
 

Do chwili przybycia straŜy poŜarnej wszyscy pracownicy powinni przystąpić do 
likwidacji poŜaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, agregaty, koce 
gaśnicze, piasek i woda). 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co rozumiesz pod pojęciem poŜar? 
2. Jakie cztery warunki są konieczne, aby zachodził proces spalania? 
3. Jakie są najczęstsze przyczyny poŜarów? 
4. Jak zapobiegamy poŜarom? 
5. Jakie są rodzaje gaśnic i do czego mogą słuŜyć? 
6. Co zaliczamy do podręcznego sprzętu gaśniczego? 
7. Jakich poŜarów nie wolno gasić wodą? 
8. Dlaczego nie naleŜy otwierać okien w przypadku podejrzenia lub powstania poŜaru 

w pomieszczeniu zamkniętym? 
9. Jakie znasz rodzaje gaśnic? 
10. Jakie są procedury alarmowania straŜy poŜarnej zgodnie z instrukcją przeciwpoŜarową? 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dobierz sprzęt i środki gaśnicze w zaleŜności od rodzaju poŜaru. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcjami przeciwpoŜarowymi oraz instrukcjami stosowania sprzętu 
i środków gaśniczych, 

2) zidentyfikować rodzaj poŜaru, 
3) zanotować moŜliwe do zastosowania środki gaśnicze,  
4) krótko je scharakteryzować, 
5) porównać wyniki swojej pracy z wynikami kolegów/koleŜanek. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− instrukcje przeciwpoŜarowe, 
− instrukcje stosowania sprzętu i środków gaśniczych, 
− plansze sprzętu gaśniczego, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− arkusze papieru, 
− przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 2 

Przeprowadź akcję ewakuacyjną w sytuacji symulowanego zagroŜenia poŜarowego w sali 
obok. Podejmij wszystkie niezbędne działania zgodnie z instrukcja przeciwpoŜarową. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyznaczyć osoby do koordynowania akcją ewakuacyjną, 
2) przeprowadzić ewakuację grupy zgodnie z oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi, 
3) przeanalizować, jakie jeszcze naleŜy podjąć działania aby zapewnić bezpieczeństwo osób 

przebywających w budynku szkoły, 
4) omówić przebieg ewakuacji – dyskusja na forum grupy, 
5) etapy ewakuacji zapisać na kartce papieru. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− przykładowe schematy dróg ewakuacyjnych, 
− tablice znaków ewakuacyjnych, 
− arkusze papieru, 
− przybory do pisania, 
− tablica flip-chart. 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zareagować w przypadku zagroŜenia poŜarowego zgodnie  

z instrukcją ochrony przeciwpoŜarowej? � � 
2) wymienić najczęstsze przyczyny poŜarów? � � 
3) scharakteryzować środki gaśnicze? � � 
4) identyfikować oznakowania drogi ewakuacyjnej w budynkach? � � 
5) uŜyć właściwy podręczny sprzęt gaśniczy w razie poŜaru? � � 
6) przeanalizować rozmieszczenie sprzętu gaśniczego na terenie swojej 

szkoły? � � 
7) zaalarmować straŜ poŜarną zgodnie z instrukcją przeciwpoŜarową? � � 
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4.6. Ochrona środowiska na stanowisku pracy 
 
4.6.1. Materiał nauczania 

 
Zanieczyszczenie środowiska to wprowadzenie do środowiska (powietrza, wody, ziemi) 

substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim 
składzie, który moŜe ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę Ŝywą, glebę, 
wodę lub spowodować inne zmiany w środowisku, w tym równieŜ kulturowym. Niekiedy 
przez zanieczyszczenie rozumie się przekraczanie konwencjonalnych norm stanu środowiska 
lub dopuszczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń. Zasady ochrony środowiska reguluje 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Działalność ludzi, głównie gospodarcza powoduje większe lub mniejsze zagroŜenia  
i zanieczyszczenia. UciąŜliwościami dla środowiska są zjawiska fizyczne lub stany 
utrudniające Ŝycie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, zwłaszcza hałas, wibracje, 
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie odpadami. 

Do najgroźniejszych rodzajów zanieczyszczeń naleŜą m.in.: dwutlenek węgla, tlenek 
węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, fosfor, rtęć, ołów, ropa naftowa.  

Człowiek jest jednym z elementów środowiska, a więc znacznie oddziałuje na miejsce,  
w którym Ŝyje niestety, często destrukcyjnie. Znaczną część tych niewłaściwych działań 
moŜemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku. 

Istotną kwestią jest ograniczenie ilości odpadów oraz ich segregacja. UmoŜliwia często 
ich ponowne wykorzystanie, czyli recykling. Dotyczy to na przykład szkła, wyrobów 
metalowych (puszek) czy makulatury. Na osiedlach mieszkaniowych są często rozstawione 
specjalne, osobne pojemniki na szkło, plastik, metal i papier. Nie powinniśmy więc wrzucać 
śmieci do jednego worka, lecz podzielić je, a następnie wrzucić do odpowiednich 
pojemników. UmoŜliwi to ich ponowne przetworzenie i wykorzystanie. Zasady te 
powinniśmy stosować nie tylko w domu ale i w pracy. Obecnie stosuje się 4 rodzaje 
róŜnokolorowych pojemników do segregacji odpadów (Rys. 2). 

1 2  3 4 

                                    
kolor Ŝółty  kolor biały    kolor zielony   kolor niebieski 

 
Rys. 2. Pojemniki do segregacji odpadów [18] 

 
Kolejną istotną kwestią jest poszanowanie energii i wody. Po pierwsze nie naleŜy z nich 

korzystać, jeśli nie jest to niezbędne. WaŜne równieŜ dla naszego zdrowia jest to, abyśmy 
maksymalnie korzystali ze światłą dziennego. Następny etap to odpowiednie oświetlenie 
miejsca pracy. Są teŜ inne proste sposoby oszczędzania energii elektrycznej, np. gaszenie 
światła gdy wychodzimy z pomieszczenia, wyłączanie urządzeń, z których w danej chwili  
nie korzystamy. 
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4.6.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jaki akt prawny reguluje zasady ochrony środowiska? 
2. Jakiego koloru pojemniki przeznaczony jest do składowania tworzyw sztucznych 

i metali?  
3. Jakiego koloru pojemnik słuŜy do składowania papieru? 
4. W jaki sposób moŜna chronić środowisko na stanowisku pracy? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wypisz odpady produkowane na stanowisku pracy technika masaŜysty i określ właściwy 
pojemnik do ich segregacji. 

 
Kolor pojemnika do segregacji 
odpadów  

Odpady 

  
  
  
  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wypisać wszystkie moŜliwe odpady produkowane w gabinecie technika masaŜysty, 
2) rozpoznać materiał z którego są wykonane, 
3) dokonać segregacji odpadów przypisując kaŜdemu odpowiednim kolorem właściwy 

pojemnik, 
4) porównać swoje rozwiązanie z tabelami pozostałych uczniów. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– karta pracy (tabela), 
– arkusze papieru, 
– mazaki (w 4 kolorach odpowiadających kolorom pojemników na śmieci). 
 
Ćwiczenie 2 

Odszukaj w sieci Internet informacje na temat zanieczyszczeń środowiska z tytułu 
odpadów pochodzących ze stanowiska pracy technik masaŜysta. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zadanie wykonać samodzielnie, 
2) zrobić notatki z informacji odnalezionych za pomocą Internetu, 
3) zaprezentować efekty swojej pracy na forum grupy, 
4) wziąć udział w dyskusji podsumowującej. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,  
− papier. 
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wymienić akty prawne regulujące zasady ochrony środowiska? � � 
2) wskazać kolor pojemników przeznaczonych do składowania tworzyw 

sztucznych i metali? � � 
3) wskazać kolor pojemników słuŜących do składowania papieru? � � 
4) zaproponować w jaki sposób moŜna chronić środowisko na 

stanowisku pracy? � � 
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4.7. Pierwsza pomoc w stanach nagłego zagroŜenia zdrowotnego 
 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

Przez pojęcie nagłego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia rozumiemy stan wywołany 
czynnikiem zewnętrznym lub przyczyną wewnętrzną prowadzący do ustania lub zagroŜenia 
podstawowych czynności Ŝyciowych, takich jak oddychanie, krąŜenie, czynności 
ośrodkowego układu nerwowego, którego bezpośrednim następstwem moŜe być zagroŜenie 
Ŝycia. 

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby 
znajdującej się w stanie nagłego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia. Pierwszej pomocy moŜe 
udzielać osoba postronna, będąca świadkiem zdarzenia i nie mająca przygotowania 
medycznego  w przypadku takim wedle przepisów prawa mamy do czynienia  
z ratownikiem. W drugim przypadku pierwszej pomocy udziela ratownik medyczny, czyli 
osoba z kwalifikacjami ratownika. NiezaleŜnie od tego kto udziela pierwszej pomocy jego 
zadaniem jest niedopuszczenie do pogorszenia się stanu poszkodowanego do przyjazdu 
specjalistycznej pomocy. Czynności doraźnie ratujące Ŝycie są podstawą akcji ratunkowej  
i obejmują szereg działań: ewakuacja ofiary z miejsca zagroŜenia, resuscytacja/reanimacja, 
opanowanie groźnego krwawienia, ułoŜenie na boku, walka ze wstrząsem, zabezpieczenie 
miejsca wypadku. 

Schemat udzielania pomocy w nagłych wypadkach przedstawia łańcuch ratunkowy, który 
obejmuje działania związane z: zabezpieczeniem, rozpoznaniem, wezwaniem pomocy, 
udzieleniem pierwszej pomocy i przyjazdem pogotowia ratunkowego. Przedstawia  
on schemat wzorcowej akcji ratunkowej. NajwaŜniejszym elementem łańcucha jest udzielenie 
pomocy na miejscu zdarzenia i późniejsze zapewnienie (w jak najkrótszym czasie) 
kwalifikowanej pomocy medycznej. 

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy  
− świadoma ocena zdarzenia, podjęcie działania wynikłego z powstałych wniosków, 
− jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego, 
− kwalifikacja zaistniałego zagroŜenia dla Ŝycia poszkodowanego, 
− sprawdzenie tętna, 
− sprawdzenie oddechu oraz droŜności dróg oddechowych, 
− ocena stanu przytomności, 
− ustalenie rodzaju urazu, 
− zabezpieczenie chorego przed moŜliwością odniesienia dodatkowego urazu lub innego 

zagroŜenia. 
NiezaleŜnie od rodzaju wypadku, naleŜy postępować zgodnie z podstawowymi 

zasadami udzielania pierwszej pomocy: 
− przede wszystkim naleŜy zachować spokój i zdecydowanie podczas wykonywania akcji 

ratunkowej. Opanowanie i zdecydowanie ratownika pozytywnie wpływa zarówno  
na otoczenie jak i na samego poszkodowanego. Zapewnia to lepszy kontakt  
z poszkodowanym, co moŜe znacznie ułatwić akcję, a poszkodowanego przekonać  
do słuszności i niezbędności podejmowanych działań (np. w przypadku szoku 
powypadkowego), 

− w przypadku gdy poszkodowany jest przytomny naleŜy z nim rozmawiać i próbując go 
uspokoić i starać się uzyskać podstawowe informacje dotyczące danych osobowych  
i przebiegu zdarzenia, 
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− nie moŜna pozostawiać poszkodowanego bez opieki, nawet w przypadku gdy jest 
przytomny. Stan poszkodowanego moŜe w kaŜdej chwili się zmienić. Wyjątkiem jest 
tylko oddalenie się w celu wezwania pomocy, 

− nie naleŜy przenosić poszkodowanego, jeŜeli nie jest to konieczne, zgodnie z zasadą 
minimalizacji ruchów (kaŜdy ruch to zuŜycie energii i tlenu), 

− bezwzględnie nie naleŜy podawać poszkodowanemu płynów i pokarmów. Grozić  
to moŜe zatamowaniem dróg oddechowych lub komplikacjami podczas dalszej akcji 
ratunkowej. 
Działania podejmowane przez ratownika uzaleŜnione od zdiagnozowanego zagroŜenia  

i objawów mogą obejmować: 
 
Zaburzenia przytomności – przyczyny i opis działania 

Przytomność określamy jako zdolność człowieka do kontaktu z otoczeniem. Powszechnie 
stosuje się dwa kryteria stanu świadomości: przytomność i nieprzytomność. 

Przyczynami utraty świadomości mogą być: 
− brak tlenu w powietrzu, 
− zator dróg oddechowych, 
− urazy głowy, 
− zatrucia, 
− choroby, w szczególności: cukrzyca, śpiączka wątrobowa czy nerkowa, 
− padaczka, 
− słaby dopływ krwi do mózgu, 
− wylew krwi do mózgu, 
− poraŜenie prądem,  
− nadmierne wychłodzenie organizmu lub zbyt wysoka temperatura np. udar cieplny). 

Ocena stanu przytomności poszkodowanego powinna trwać przez cały czas akcji 
ratunkowej. Polega ona na wydawaniu prostych poleceń i zadawaniu pytań (np. otwórz oczy, 
jak się nazywasz? itp.) oraz ocenie reakcji na bodźce fizyczne, takie jak dotykanie czy lekkie 
potrząsanie. Dalsze działania uzaleŜnione są od stwierdzenia u osoby poszkodowanej 
czynności oddechowych oraz tętna. W przypadku ich stwierdzenia ratownik powinien 
zastosować pozycję boczną ustaloną. U osób nieprzytomnych, u których nie stwierdza się 
tętna i czynności oddechowych konieczne jest bezzwłoczne rozpoczęcie podtrzymania 
czynności Ŝyciowych (PPś). 
 
Resuscytacja krąŜeniowo-oddechowa 

Podstawowe podtrzymywanie Ŝycia polegają na utrzymaniu droŜności dróg 
oddechowych oraz wspomaganiu oddychania i krąŜenia bez uŜycia specjalistycznego sprzętu. 
Połączenie wentylacji własnym powietrzem wydechowym (sztuczne oddychanie) i uciskania 
klatki piersiowej (pośredni masaŜ serca) to tak zwana resuscytacja krąŜeniowo-oddechowa.  

Podstawowe podtrzymywanie Ŝycia obejmuje następujące elementy: 
– ocenę wstępną stanu poszkodowanego, 
– utrzymanie droŜności dróg oddechowych, 
– wentylację płuc poszkodowanego wydychanym przez ratownika powietrzem, 
– uciskanie klatki piersiowej. 

Podstawowe czynności resuscytacyjne i ich opis: 
1. Ocena sytuacji: 

1. wstępna ocena zagroŜeń dla ratowanego i ratownika, 
2. ocena stanu osoby ratowanej. 

2. Wentylacja płuc (sztuczne oddychanie): 
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a) rozluźnij odzieŜ wokół szyi ratowanego, 
b) odchyl jego głowę do tyłu, 
c) obserwuj ruchy klatki piersiowej, nasłuchuj przy ustach odgłosów wydawanych przy 

oddychaniu, staraj się wyczuć wydychane powietrze swoim policzkiem – jedyny 
pewny objaw oddychania, 

d) jeŜeli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny, ułóŜ go w pozycji bocznej 
ustalonej, 

e) jeŜeli poszkodowany nie oddycha wezwij telefonicznie fachową pomoc lub poproś,  
aby zrobił to ktoś trzeci, a następnie: 
– usuń widoczne przedmioty z jamy ustnej, 
– załóŜ maseczkę do sztucznego oddychania lub ułóŜ na ustach poszkodowanego 

płócienną chusteczkę, 
– palcami dłoni ułoŜonej na czole zaciśnij nozdrza, 
– nabierz powietrza, szczelnie ułóŜ wargi wokół ust ratowanego, wdmuchnij 

powoli własne powietrze wydechowe aŜ do wyraźnego uniesienia się klatki 
piersiowej poszkodowanego, 

– unieś głowę poszkodowanego i obserwuj, czy klatka piersiowa opada, 
– przed kaŜdym kolejnym wdmuchnięciem wykonaj głęboki wdech, 
– po dwóch sztucznych oddechach sprawdź tętno, 
– gdy krąŜenie jest zachowane, kontynuuj sztuczne oddychanie, kontrolując tętno  

co 10 oddechów lub co 1 minutę. 
3. Przywrócenie krąŜenia krwi (masaŜ serca): 

– ułóŜ poszkodowanego na twardym podłoŜu, 
– oznacz miejsce ucisku (u osoby dorosłej 3 palce nad wyrostkiem mieczykowatym 

mostka, u niemowlęcia 1 palec poniŜej linii łączącej oba sutki, u noworodka linia 
łącząca brodawki piersi na mostku), 

– ułóŜ dłonie jedną na drugiej w miejscu ucisku, 
– rozpocznij uciskanie (u osoby dorosłej siła ucisku 4,5–5,5 cm w głąb klatki 

piersiowej, u dzieci 2,5–3,8 cm, u noworodka 1,5–2 cm), 
– uciskaj klatkę piersiową z częstotliwością 80 100 razy na minutę (noworodki 

i niemowlęta 100 120), 
– po kaŜdych 15 uciśnięciach wykonaj dwa sztuczne oddechy stosunek liczby uciśnięć  

i oddechów ma wynosić 15:2 15 uciśnięć, 2 oddechy (u niemowląt i małych dzieci 
5:1). 

 
Pozycja boczna ustalona 

W pozycji bezpiecznej, zwanej takŜe pozycją boczną ustaloną, układa się chorych 
nieprzytomnych, którzy jednak prawidłowo oddychają i mają wyczuwalne tętno. Takie 
ułoŜenie ciała zapobiega blokowaniu gardła przez język i umoŜliwia swobodne wypływanie 
płynów z ust, poniewaŜ głowa jest nieco niŜej niŜ reszta ciała. Zmniejsza to ryzyko groźnego 
zadławienia. Głowa, szyja i plecy chorego znajdą się w jednej linii, podczas gdy zgięte 
kończyny podpierają ciało i utrzymują je w wygodnym, stabilnym połoŜeniu. W pozycji tej 
nie wolno układać nieprzytomnego, jeśli podejrzewamy uraz pleców lub kręgosłupa. 

Jednym ze sposobów ułoŜenia poszkodowanego w pozycji ustalonej wygląda 
następująco: 
− klęknąć obok poszkodowanego (zdjąć okulary, nakrycie głowy, itp.), 
− upewnić się, Ŝe obie jego kończyny dolne są wyprostowane, 
− kończynę górną od strony ratującego ułoŜyć w zgięciu 90° w stawie barkowym  

i łokciowym, przy czym po zgięciu łokcia dłoń powinna być skierowana ku górze, 
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− przełoŜyć dalsze ramię ratowanego w poprzek jego klatki piersiowej, a grzbiet jego ręki 
podłoŜyć pod policzek, 

− drugą ręką uchwycić dalszą kończynę dolną ratowanego tuŜ ponad kolanem i podciągnąć 
ją ku górze, nie odrywając stopy od podłoŜa, 

− trzymając nadal rękę ratowanego pod policzkiem, pociągnąć za jego dalszą kończynę 
dolną tak, by ratowany obrócił się na bok w kierunku ratownika, 

− ustawić kończynę dolną ratowanego, która znajdzie się u góry tak, by w stawie 
biodrowym i kolanowym była ona zgięta pod kątem prostym, 

− odgiąć głowę ratowanego ku tyłowi, by upewnić się, Ŝe drogi oddechowe są droŜne, 
− gdy jest to konieczne, ułoŜyć rękę ratowanego pod policzkiem tak, by utrzymać głowę  

w odgięciu, stabilizując tym samym postawę, 
− regularnie sprawdzać oddychanie (w razie konieczności nakryć poszkodowanego kocem 

lub folią NRC). 
NaleŜy pamiętać, Ŝe ułoŜenie oddychającej, nieprzytomnej osoby w pozycji bezpiecznej 

moŜe uratować jej Ŝycie. 
 
Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku krwotoku 

Krwotokiem nazywany wypływ krwi z naczynia krwionośnego lub mięśnia sercowego 
wskutek urazowego lub chorobowego uszkodzenia ich ściany. Szczególnie niebezpieczne  
są sytuacje w których utrata krwi następuje nagle, stanowią one bezpośrednie zagroŜenie 
Ŝycia. 

Przyczyny krwotoków: 
– rany cięte spowodowane ostrymi przedmiotami lub narzędziami tnącymi, 
– złamania miednicy, 
– uszkodzenia narządów miąŜszowych (wątroba, śledziona, nerki). 

 
Krwotok zewnętrzny: 

1. Krwawienie tętnicze – krew o barwie jasnoczerwonej, wypływa z rany falami. 
2. Krwawienie Ŝylne – krew o barwie ciemnowiśniowej wypływa jednostajnym 

strumieniem. 
3. Krwawienie z naczyń włosowatych – krew sączy się powoli, a krwawienie nie jest groźne 

i łatwo je opanować. 
Postępowanie w przypadku krwotoku zewnętrznego: 

− lekki krwotok powoli sącząca się krew nie stanowi zagroŜenia, po kilku minutach 
krwotok samoistnie ustaje. Ranę naleŜy zabezpieczyć jałowym opatrunkiem, 

− silny krwotok naleŜy niezwłocznie zatamować stosując ucisk miejscowy rany lub silny 
ucisk duŜej okolicznej tętnicy. Następnie ranę naleŜy zabezpieczyć jałowym opatrunkiem 
ciasno przylegającym do rany  (zmniejszenie światła naczyń krwionośnych wpływa  
na zmniejszenie krwawienia). Kolejnym krokiem jest załoŜenie opatrunku uciskowego, 
opaska powinna być szeroka i elastyczna. NaleŜy przy tym kontrolować siłę zacisku aby 
nie doprowadzić do zastoju krwi pomiędzy opaską a opatrunkiem. Nie naleŜy stosować 
opasek prowizorycznych. 
Krwotok wewnętrzny jest typem krwawienia niezwykle trudnym do rozpoznania.  

W przypadku braku doświadczenia ocena krwotoku z jam ciała jest moŜliwa wyłącznie  
na podstawie objawów i obserwacji pośrednich, np. wypukłości nasiąkających krwią tkanek. 
NaleŜy w tym przypadku jak najszybciej zapewnić poszkodowanemu specjalistyczną pomoc 
lekarską. 
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Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa 
1. Posadź ratowanego z głową lekko pochyloną do przodu (nie odchylaj głowy do tyłu 

poniewaŜ powoduje to spływanie krwi do tchawicy lub gardła, poza tym przy nisko 
ułoŜonej głowie krwawienie się nasila). 

2. Poinformować poszkodowanego aby oddychał ustami. 
3. Polecamy poszkodowanemu oczyścić nos (wydmuchać zawartość nosa). 
4. Uciskamy nos tuŜ poniŜej części kostnej. 
5. Do czoła i karku przykładamy zimne okłady. 

JeŜeli krwotok jest masywny, nie ustępuje po zastosowaniu wyŜej wymienionych 
środków (trwa dłuŜej niŜ 30 minut), doszło do urazu głowy i/lub szyi lub gdy u ratowanego 
występują zaburzenia świadomości naleŜy natychmiast skontaktować się z lekarzem [16]  
 
Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku złamań i urazów stawów 

Złamanie kości jest to całkowite lub częściowe przerwanie jej ciągłości w wyniku urazu. 
RozróŜniamy złamania: 

– zamknięte, 
– otwarte, w których uszkodzeniu uległa równieŜ ciągłość skóry w obrębie złamania. 

Postępowanie w przypadku złamania: 
1. w kaŜdym przypadku złamania naleŜy wezwać pogotowie, 
2. nie wolno wykonywać Ŝadnych ruchów w miejscach zagroŜonych lub faktycznego 

złamania, poszkodowanego pozostawić w miejscu wypadku do czasu unieruchomienia 
złamania, 

3. ranę w miejscu urazu przykryć jałowym opatrunkiem, 
4. nie naleŜy podawać poszkodowanemu płynów lub pokarmów,  
5. unieruchamianie prowizoryczne zawsze wykonywać u chorego w pozycji leŜącej.  

Przy złamaniu kończyny górnej unieruchamiać naleŜy w pozycji siedzącej, 
6. nie naleŜy nastawiać złamań lecz je unieruchamiać (naleŜy przy tym pamiętać, Ŝe złe 

unieruchomienie moŜe spowodować większe szkody niŜ samo złamanie), 
7. kończyny górne unieruchamiać do tułowia, dolne jedna do drugiej,  
8. unieruchamiać zawsze przy złamanej kości dwa sąsiadujące stawy, 
9. ograniczać narastanie obrzęku w miejscu złamania poprzez stosowanie worka z lodem 

i układanie kończyny nieco wyŜej nad poziom serca, 
10. obserwować stan ogólny poszkodowanego jak równieŜ złamaną kończynę.  

NaleŜy walczyć z częstym w przypadku złamań rozwijającym się wstrząsem, w tym celu 
ułoŜyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej, nie poruszając uszkodzoną 
kością (nie stosować w przypadkach złamań: czaszki, miednicy i kręgosłupa). 

 
Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zwichnięcia 

Zwichnięcie jest to przemieszczenie przylegających do siebie powierzchni stawowych. 
Zwichnięciu moŜe towarzyszyć uszkodzenie torebki stawowej oraz sąsiadujących naczyń 
i nerwów. Zwichnięcia mogą dotyczyć wszystkich stawów. 

Objawy zwichnięcia: 
– ból i sztywny opór przy próbie wykonania wszelkich ruchów w stawie, 
– zniekształcenie stawu, obrzęk, 
– przymusowe ułoŜenie, 
– moŜe nastąpić uszkodzenie małych naczyń. 

Postępowanie w przypadku zwichnięcia: 
1. usunąć odzieŜ znad miejsca uszkodzenia, 
2. sprawdzić ruchomość w stawie (niemoŜliwe wszelkie ruchy w stawie), 
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3. kończynę z urazem pozostawić w pozycji przymusowej (tak jak sobie sam ułoŜył 
poszkodowany), 

4. unieruchomić zwichnięty staw za pomocą prostych środków pomocniczych (bandaŜ 
elastyczny), 

5. przy zranieniach załoŜyć opatrunek i obserwować zachowanie podopiecznego, 
6. zapewnić poszkodowanemu specjalistyczną pomoc lekarską. 
 
Urazy głowy 

U kaŜdego poszkodowanego naleŜy podejrzewać uraz głowy w następujących 
przypadkach: 
− upadku z wysokości, 
− znalezieniu poszkodowanego, który jest nieprzytomny po zadziałaniu tępego urazu, 
− przy skokach do wody (szczególnie płytkiej), 
− przy raŜeniu piorunem lub poraŜeniu prądem, 
− przy uszkodzeniach zabezpieczeń głowy, takich jak np. kask lub niewystarczających 

zabezpieczeniach, 
− przy uprawianiu sportów odciąŜonych wysoką urazowością. 

Postępowanie w przypadku urazu głowy: 
− ocena zagroŜenia poszkodowanego i ratownika na miejscu zdarzenia oraz w przypadku 

groŜącego niebezpieczeństwa, 
− przeniesienie poszkodowanego w inne, bezpieczne miejsce,  
− wezwanie pomocy, 
− bardzo istotne dla dalszego postępowania jest dokładne zebranie wywiadu dotyczącego 

mechanizmu urazu oraz tego, czy doszło do utraty przytomności, jeśli tak to na jaki okres 
czasu, 

− zbadanie poszkodowanego: 
a) w przypadku sytuacji wysokiego ryzyka uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa, 
b) wykonanie stabilizacji szyi i głowy z równoczesnym udroŜnieniem dróg 

oddechowych (rękoczyn wysunięcia Ŝuchwy, bez odginania głowy ku tyłowi), 
c) ocena oddechu i tętna i w razie konieczności rozpoczęcie resuscytacji krąŜeniowo-

oddechowej, 
d) ocena ryzyka wymiotów i zabezpieczenie dróg oddechowych jeśli poszkodowany ma 

prowadzoną stabilizację głowy i kręgosłupa, to w przypadku wystąpienia wymiotów 
naleŜy cały czas kontynuując stabilizację obrócić go na bok, 

e) ocena i zatamowanie ewentualnych krwawień, unieruchomienie złamań, 
− zabezpieczenie poszkodowanego przed utratą ciepła, 
− okresowa kontrola funkcji Ŝyciowych [15].  
 
Drgawki  

Drgawki to reakcja układu nerwowego spowodowana róŜnymi czynnikami. Towarzyszą 
jej zmiany świadomości. WyróŜnia się: 
− drgawki toniczne długo utrzymujące się napręŜenie mięśniowe, 
− drgawki kloniczne skurcze mięśniowe o duŜej częstotliwości. 

Drgawki mogą dotyczyć części ciała lub obejmować całe ciało – drgawki uogólnione. 
Często są powodem powstania wtórnych urazów: złamań, krwiaków, wstrząśnień mózgu  
i krwotoków. 

Postępowanie sprowadza się do zapewnienia poszkodowanemu warunków 
ograniczających moŜliwość dalszych obraŜeń: 
− zabezpieczenie przed upadkiem i urazami, 
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− udroŜnienie dróg oddechowych, przytrzymywanie głowy, 
− nie zaleca się wkładania w usta poszkodowanego jakichkolwiek przedmiotów, 
− nie zaleca się silnego krępowania ciała poszkodowanego,  
− ułoŜenie w pozycji bezpiecznej po zakończeniu napadu drgawkowego, 
− kontrola droŜności dróg oddechowych i funkcji Ŝyciowych. 

Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń 
Oparzenie to uszkodzenie skóry i tkanek podskórnych wywołane działaniem wysokiej 

temperatury, Ŝrących środków chemicznych i oparzeniem energią elektryczną lub 
promieniowaniem jonizującym. 

Oparzenie moŜe wywołać zmiany miejscowe lub wpływać na czynności całego 
organizmu wstrząs pooparzeniowy. Rozmiar uszkodzeń w przypadku oparzeń termicznych 
skóry i głębszych tkanek zaleŜy bezpośrednio od temperatury działającego czynnika, jego 
rodzaju i czasu działania. O cięŜkości oparzenia decyduje jego rozległość (jaki procent 
powierzchni ciała uległ poparzeniu). 

Podział oparzeń: 
− oparzenie pierwszego stopnia: uszkodzeniu ulega tylko powierzchowna warstwa skóry - 

występuje zaczerwienienie i ból, 
− oparzenie drugiego stopnia: następuje uszkodzenie głębszych warstw tkanek, włosy  

i gruczoły łojowe zostają nienaruszone - występuje rumień skóry, ból, obumarcie 
powierzchownej warstwy skóry, uszkodzenie ścianek naczyń krwionośnych, 
wydzielający się płyn tkankowy tworzy pęcherze pod naskórkiem, 

− oparzenie trzeciego stopnia: zniszczeniu ulega skóra oraz tkanki głębokie. Wskutek 
spalenia, tkanki mogą przyjmować śnieŜnobiałe lub brunatnoczarne zabarwienie. Często 
ze względu na wstrząs pourazowy oraz uszkodzenie nerwów obwodowych brak jest 
reakcji bólowej. 
Postępowanie w przypadku oparzenia termicznego: 

1. Usunąć poszkodowanego z zasięgu ognia lub innego czynnika parzącego. 
2. Miejsce oparzone schładzać strumieniem zimnej wody lub za pomocą worka z lodem 

przez około 20 minut (ochładzanie jest celowe nawet po kilu godzinach od oparzenia). 
3. Ranę oparzeniową zabezpieczyć jałową gazą (oparzeń twarzy nie nakrywać). 
4. Przy oparzeniach rozległych rozebranie poszkodowanego i przykrycie jałowym 

prześcieradłem. 
5. Zapewnić pomoc medyczną. 
6. W przypadku oparzeń głębokich, rozległych i oparzeń miejsc newralgicznych (twarz, 

stopy, krocze) zapewnić wyspecjalizowaną opiekę szpitalną. 
W przypadku oparzeń chemicznych naleŜy jak najszybciej zdjąć odzieŜ  

z poszkodowanego, a następnie zmyć środek chemiczny z jego ciała oraz zapewnić fachową 
pomoc lekarską. 
 
Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku poraŜenia prądem elektrycznym 

PoraŜenie prądem elektrycznym zespół objawów patologicznych wywołanych 
przepływem prądu przez tkanki, w wyniku czego dochodzi do powstania uszkodzeń 
o charakterze ogólnym i miejscowym. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka 
polega głównie na pobudzeniu układu nerwowego i mięśni. Kontakt ze źródłem prądu moŜe 
spowodować objawy w postaci: oparzeń skóry, obniŜenie ciśnienia krwi, zaburzenia  
w oddychaniu, drgawki, wstrząs, utratę przytomności, zatrzymanie pracy serca, a w skrajnych 
przypadkach śmierć. miejscowymi objawami mogą być: oparzenie, martwica lub zwęglenie. 

W akcji ratunkowej w przypadku poszkodowanego poraŜonego prądem czynnikiem 
krytycznym jest czas, szansa na uratowanie takiej osoby wynosi odpowiednio: 
– w 1 minucie po poraŜeniu 98% szans na uratowanie Ŝycia, 
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– po 3 minutach – 40%, 
– po 5 minutach – 25%, 
– po 8 minutach szanse spadają do ok. 8%. 

Dlatego tak waŜne jest bezzwłoczne podjęcie akcji ratunkowej, która powinna 
obejmować następujące działania: 
1. Bezzwłoczne uwolnienie poszkodowanego spod działania prądu elektrycznego poprzez: 

− wyłączenie napięcia w obwodzie elektrycznym, 
− wyjęcie bezpieczników, 
− przecięcie lub zerwanie przewodów, 
− zwarcie przewodów zasilających, 
− odciągnięcie poraŜonego od urządzenia przy uŜyciu odpowiednich narzędzi. 

2. Sprawdzenie stanu przytomności poszkodowanego. 
3. Sprawdzenie podstawowych parametrów Ŝyciowych: tętna, oddechu. 
4. UłoŜenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, a przy braku oddechu i tętna 

rozpoczęcie czynności resuscytacyjnych. 
5. Schładzanie miejsca oparzenia zimną wodą, zabezpieczenie jałową gazą lub innym 

czystym materiałem (postępowanie jak w przypadku oparzeń termicznych). 
6. Okrycie ciała poszkodowanego. 
7. Wezwanie pomocy medycznej. 

 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakiej sytuacji mamy do czynienia z nagłym zagroŜeniem Ŝycia i zdrowia? 
2. Jakie objawy u poszkodowanego wskazują na zagroŜenie Ŝycia i zdrowia? 
3. W jaki sposób bez uŜycia przyrządów moŜna zdiagnozować ocenę stanu przytomności 

poszkodowanego? 
4. Jaki powinien być stosunek ucisków do oddechów w przypadku resuscytacji 

wykonywanej dorosłemu poszkodowanemu? 
5. W jaki sposób naleŜy postąpić w przypadku krwotoku z nosa? 
6. Jak naleŜy postąpić w przypadku złamania? 
7. W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie, która została poraŜona prądem? 
8. W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie, która uległa poparzeniu? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj na fantomie resuscytację krąŜeniowo-oddechową. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać osoby do pracy w grupie, 
2) przyjąć rolę ratownika lub obserwatora, 
3) jako ratownik wykonać zadanie zgodnie z odpowiednim materiałem zamieszczonym  

w poradniku dla ucznia, 
4) jako obserwator zwrócić uwagę na poprawność i kolejność wykonywania czynności, 
5) ocenić pracę koleŜanki/kolegi podkreślając, co zostało wykonane dobrze, a jakie zostały 

popełnione błędy, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 44

6) zamienić się rolami z koleŜankami/kolegami, 
7) ćwiczenie powtarzać, aŜ do nabycia biegłości w wykonywaniu zadania. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− fantom, 
− maseczka do sztucznego oddychania, 
− płócienna chusteczka. 
 
Ćwiczenie 2 

Udziel pierwszej pomocy koledze, który uległ wypadkowi. Oddycha i ma wyczuwalne 
tętno, zauwaŜasz drgawki. Wykonaj odpowiednie czynności, następnie ułóŜ go w pozycji 
bocznej ustalonej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać osoby do pracy w 4-osobowej grupie, 
2) przyjąć rolę poszkodowanego lub ratownika, 
3) jako ratownik wykonać zadanie zgodnie z odpowiednim materiałem zamieszczonym  

w poradniku dla ucznia, 
4) jako obserwator zwrócić uwagę na poprawność i kolejność wykonywania czynności, 
5) ocenić pracę koleŜanek/kolegów podkreślając, co zostało wykonane dobrze, a jakie 

zostały popełnione błędy, 
6) zamienić się rolami z koleŜankami/kolegami, 
7) ćwiczenie powtarzać, aŜ do nabycia biegłości w wykonywaniu zadania. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− koc lub materac, 
− apteczka pierwszej pomocy. 

 
Ćwiczenie 3 

Udziel pierwszej pomocy koledze, który został poraŜony prądem elektrycznym, jest 
nieprzytomny, stwierdzasz brak podstawowych czynności Ŝyciowych. Wykonaj konieczne 
czynności. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać osoby do pracy w 4-osobowej grupie, 
2) przyjąć rolę ratownika lub poszkodowanego, 
3) jako ratownik wykonać zadanie zgodnie z odpowiednim materiałem zamieszczonym  

w poradniku dla ucznia, 
4) jako obserwator zwrócić uwagę na poprawność i kolejność wykonywania czynności, 
5) ocenić czynności wykonywane prze koleŜanki/kolegów podkreślając, co zostało 

wykonane dobrze, a jakie zostały popełnione błędy, 
6) zamienić się rolami z koleŜankami/kolegami, 
7) ćwiczenie powtarzać aŜ do nabycia biegłości w wykonywaniu zadania. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− materac, 
− fantom, 
− maseczka do sztucznego oddychania, 
− apteczka pierwszej pomocy, 
− tekst przewodni do ćwiczenie. 
 
Ćwiczenie 4 

Udziel pierwszej pomocy koledze, który w skutek upadku doznał złamania kości 
przedramienia kończyny górnej oraz urazu głowy. Wystąpił krwotok z nosa. Wykonaj 
konieczne czynności. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) dobrać osoby do pracy w 5-osobowej grupie, 
2) przyjąć rolę ratownika lub obserwatora, 
3) jako ratownik wykonać zadanie zgodnie z materiałem zamieszczonym  

w poradniku dla ucznia, 
4) jako obserwator zwrócić uwagę na poprawność i kolejność wykonywania czynności, 
5) ocenić pracę koleŜanek/kolegów podkreślając, co zostało wykonane dobrze, a jakie 

zostały popełnione błędy, 
6) zamienić się rolami z koleŜankami/kolegami, 
7) ćwiczenie powtarzać aŜ do nabycia biegłości w wykonywaniu zadania. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− podręczny sprzęt dostępny w domu, który moŜna wykorzystać do unieruchomienia 

kończyny, deseczki,  
− apteczka pierwszej pomocy, a w szczególności: bandaŜe elastyczne, trójkątna chusta, 
− tekst przewodni do ćwiczenie. 
 
4.7.1. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia i zdrowia,  

a w szczególności: wykonać sztuczne oddychanie i masaŜ serca? � � 
2) postąpić w przypadku złamania i zwichnięcia? � � 
3) zatamować krwotok i opatrzyć ranę? � � 
4) postąpić w przypadku poraŜenia prądem? � � 
5) ułoŜyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej? � � 
6) wskazać czynniki powodujące oparzenia? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Do kaŜdego zadania dołączone są  

4 moŜliwości odpowiedzi. Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

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

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. NajwaŜniejszym polskim aktem prawnym regulującym m.in. kwestie bezpieczeństwa  

i higieny pracy jest 
a) Kodeks pracy. 
b) Prawo pracy. 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bhp. 
d) Regulamin bhp. 

 
2. Najodpowiedniejszym dla ludzkiego oka oświetleniem jest 

a) sztuczne ogólne. 
b) sztuczne miejscowe. 
c) naturalne słoneczne. 
d) naturalne półmrok. 

 
3. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada 

a) kierownik. 
b) pracownik. 
c) pracodawca. 
d) osoba kierująca pracownikami. 

 
4. Podczas podnoszenia z ziemi cięŜkich przedmiotów naleŜy 

a) pochylić się na wyprostowanych nogach. 
b) pochylić się na zgiętych nogach. 
c) przykucnąć i podnosić przedmiot przy wyprostowanych plecach. 
d) przykucnąć i podnieść przedmiot na zgiętych nogach. 
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5. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany zawiadomić na piśmie 
właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego  
o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności w terminie 
a) 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności. 
b) nieokreślonym. 
c) nie dłuŜszym niŜ 14 dni roboczych. 
d) 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. 

 
6. Do gaszenia instalacji elektrycznej pod napięciem uŜyjesz 

a) hydrantu. 
b) wody. 
c) gaśnicy proszkowej. 
d) gaśnicy śniegowej. 

 
7. Znak „nie dotykać” to znak 

a)   

b)   

c)   
 

d)   
 
 

8. Szkolenia z zakresu bhp odbywają się 
a) na koszt pracodawcy, ale poza czasem pracy. 
b) na koszt pracownika, ale poza czasem pracy. 
c) na koszt pracownika i w czasie pracy. 
d) na koszt pracodawcy i w czasie pracy. 

 
9. Udzielający pierwszej pomocy ma za zadanie 

a) przenieść poszkodowanego w bezpieczne miejsce i czekać na przyjazd pogotowia. 
b) utrzymać przy Ŝyciu poszkodowanego. 
c) szukać pomocy wśród ludzi zebranych wokół poszkodowanego i dopiero jej udzielić. 
d) wezwać pogotowie ratunkowe i do jego przyjazdu nie podejmować Ŝadnych działań. 
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10. Czynniki szkodliwe to czynniki 
a) których oddziaływanie moŜe prowadzić do urazu lub innego istotnego 

natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka, bądź do zejścia 
śmiertelnego. 

b) których oddziaływanie moŜe prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka. 
c) które nie stanowią zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia człowieka, ale utrudniają pracę 

lub przyczyniają się w inny istotny sposób do obniŜenia zdolności do wykonywania 
pracy.  

d) które wpływają na zmniejszenie wydajności pracy. 
 

11. Zgodnie z zasadami ergonomii nie naleŜy 
a) wymuszać pracy w pozycjach niewygodnych. 
b) rozmieszczać elementów na stanowisku pracy tak, aby często uŜywane przedmioty 

znajdowały się w zasięgu ręki, natomiast bardzo często uŜywane przedmioty 
w zasięgu przedramion. 

c) minimalizować zmęczenia i obciąŜenia statycznego. 
d) zapewniać łatwego dostępu do często wykorzystywanych materiałów. 

 
12. Szkło kolorowe wrzucamy do pojemnika koloru 

a) zielonego. 
b) niebieskiego. 
c) czerwonego. 
d) Ŝółtego. 

 
13. Krwawienie tętnicze charakteryzuje 

a) kolor krwi ciemnoczerwony. 
b) powolny wypływ duŜej ilości krwi. 
c) wytryskanie krwi przerywanymi strumieniami. 
d) mała krzepliwość krwi. 

 
14. Pacjenta nieprzytomnego naleŜy układać 

a) w pozycji na wznak. 
b) w pozycji półleŜącej. 
c) w pozycji bocznej ustalonej. 
d) z nogami uniesionymi w górę. 

 
15. Pierwszą czynnością w przypadku poraŜenia prądem jest 

a) odciągniecie poszkodowanego od miejsca wypadku. 
b) bezzwłoczne uwolnienie poszkodowanego spod działania prądu elektrycznego. 
c) wezwanie pogotowia ratunkowego. 
d) wykonanie resuscytacji krąŜeniowo-oddechowej. 

 
16. Najgroźniejsze dla zdrowia człowieka są oparzenia stopnia 

a) pierwszego. 
b) drugiego. 
c) trzeciego. 
d) czwartego. 
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17. Pogotowie naleŜy wezwać 
a) w kaŜdym przypadku złamania. 
b) tylko w przypadku złamania otwartego. 
c) tylko w przypadku złamania zamkniętego. 
d) gdy niemoŜliwe są wszelkie ruchy kończyną. 

 
18. Jednym z typowych objawów zwichnięcia jest 

a) krwotok z nosa. 
b) wysoka temperatura. 
c) wysypka. 
d) Ból i sztywny opór przy próbie wykonania wszelkich ruchów w stawie. 

 
19. Gaśnice śniegowe są koloru 

a) czerwonego. 
b) srebrnego. 
c) niebieskiego. 
d) białego. 

 
20. Czynnikiem kształtującym mikroklimat nie jest 

a) temperatura powietrza. 
b) wilgotność powietrza. 
c) prędkość ruchu powietrza. 
d) hałas. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko ............................................................................... 
 
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź 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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