
VITA INFANTIS BONUM SUPERIUS



SZKOLENIE WSTĘPNE 

BHP I PPOŻ



Szkolenie przeznaczone jest dla studentów odbywających praktyki studenckie 
oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w USD w Krakowie 

 podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

 przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w 

zakładzie pracy

 zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Cel i uczestnicy szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z:



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY jest to ogół norm prawnych oraz środków badawczych, 
organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby 
mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko 
wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.
Podmiotem ochrony w systemie ochrony pracy jest człowiek i jego zdrowie. 
Dlatego na pojęcie ochrony pracy składają się gwarancje prawne, służące zabezpieczeniu zdrowia i 
życia ludzkiego w procesie pracy.
W szerokim rozumieniu obejmują one treść wszystkich norm prawa pracy ustanowionych w interesie 
pracujących i służących ochronie tych interesów.
W tym zakresie mieści się także część norm prawa pracy, które służą bezpośrednio celom ochrony 
zdrowia pracowników przed zagrożeniami, jakie mogą powstać w procesie pracy.

ISTOTA BHP



Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest 
Konstytucja RP, która w art. 66 gwarantuje takie prawo 
każdemu. Sposób realizacji tego prawa określa ustawa . 
Ustawą określającą prawa i obowiązki obywateli w tym 
zakresie jest Kodeks pracy . Podstawowe uregulowania 
kodeksowe w zakresie bhp znajdują się w dziale X kodeksu 
dotyczącym bhp, w dziale VII dotyczącym ochrony pracy 
kobiet i w dziale IX dotyczącym ochrony pracy 
młodocianych. Natomiast art. 9 Kodeksu pracy wskazuje na 
inne źródła prawa pracy, szczególnie zaś porozumienia 
normatywne zawierane między partnerami socjalnymi, tj. 
układy zbiorowe i inne porozumienia zbiorowe, np. akty 
wewnątrzzakładowe stanowione w formie regulaminów i 
statutów





Parlament ma przede wszystkim zadania ustawodawcze, tworząc prawo ustalające podstawowe zasady 

systemu. Rząd i resorty oraz urzędy państwowe, szczególnie Minister ds. Pracy oraz Minister ds. Zdrowia, 

ustalają wytyczne państwa w kształtowaniu polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, na 

podstawie ustaw, wydają przepisy wykonawcze w zakresie bhp. Natomiast organy nadzoru i kontroli, do 

których należą przede wszystkim: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd 

Dozoru Technicznego oraz sądy i prokuratura (również pozostałe organy nadzoru i kontroli w zakresie 

swojego działania w każdym przypadku, jeżeli dotyczy ono zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

powołane zostały do nadzoru i kontroli - w imieniu państwa - realizacji przez pracodawców obowiązków 

nałożonych na nich przez prawo W celu realizacji swoich uprawnień oraz przymuszania pracodawców do 

wykonywania swoich obowiązków, organy te dysponują możliwością ukarania mandatem karnym, bądź 

wydania nakazu lub decyzji, łącznie z nakazaniem w określonych przypadkach zaprzestania przez zakład 

pracy lub jego część działalności określonego rodzaju.

Również na szczeblu zakładu pracy istnieją różne podmioty, do których obowiązków należy tworzenie 

warunków pracy lub społeczny nadzór i kontrola nad tymi warunkami. Podstawowym podmiotem, którego 

obowiązkiem w zakładzie pracy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest 

pracodawca (art.15 k.p.), który swoje obowiązki realizuje za pomocą wyspecjalizowanych służb 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. Dodatkowo, 

w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy w zakładzie pracy, uczestniczą też sami pracownicy poprzez 

konsultacje oraz - jako organ opiniodawczo-doradczy - komisja ds. bhp.



Zakres przedmiotowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo 
szeroki i dotyczy między innymi zagrożeń związanych z obiektami i 
pomieszczeniami pracy, używaniem maszyn, urządzeń i narzędzi, 
procesami pracy szczególnie niebezpiecznymi i szkodliwymi,
organizacją pracy, zagrożeniami tkwiącymi w samych pracownikach, w ich 
właściwościach psycho-fizycznych, stanie zdrowia i kwalifikacjach.



Przepisy BHP stanowią podstawowy zbiór norm ochrony pracy. Ustawowo 
został on określony w dziale X Kodeksu Pracy, a także w innych aktach 
prawnych niższego rzędu, tj. w rozporządzeniach. Mają one na celu 
przeciwdziałanie wszelkim powstającym w procesie pracy zagrożeniom dla 
zdrowia i życia ludzkiego. Stosowanie się do nich pracowników pozwoli na 
poprawę warunków pracy, a co za tym idzie - lepszą ochroną ich zdrowia i 
życia.



Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz 
poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji 

społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy można podzielić na:

 Obowiązki pracodawcy

 Obowiązki pracownika

 Uprawnienia pracownika

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników 
oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy
i organizacji społecznych w zakresie BHP



Obowiązki Pracodawcy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 
pracy. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracownika przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności:

 organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować 
wykonanie tych poleceń,

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

 zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.



Zgodnie z kodeksem pracy do obowiązków pracodawcy należy:

 zaznajamiać pracowników podejmujących pracą z zakresem ich obowiązków, sposobem 
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

 organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również 
osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności 
i należytej jakości pracy,

 organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy 
monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

 przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na 
czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,



 zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie 
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego 
wykonywania pracy,

 zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

 stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

 prowadzić dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe 
pracowników,

 wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.



Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

w zakładzie pracy. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracownika przez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności:

 organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać 

polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad 

warunkami pracy,
 zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Do obowiązków pracodawców, w przypadku gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy 

zatrudnieni przez różnych pracodawców, należy także:

 współpracować ze sobą,
 wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 

pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
 ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 

dla zdrowia lub życia pracowników.



Pozostałe obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy:

 zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby 
zatrudnionych pracowników,

 w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji i 
czynników rakotwórczych, zastępować te substancje i czynniki mniej szkodliwymi dla 
zdrowia lub stosować inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia,

 rejestrować wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami i czynnikami o działaniu 
rakotwórczym, a także z substancjami i czynnikami o prawdopodobnym działaniu 
rakotwórczym,

 chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł 
sztucznych 
i naturalnych, występujących w środowisku pracy,

 w przypadku wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia 
pracowników, podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu 
poprzez:

 zapewnienie odpowiednich do rodzaju niebezpieczeństwa urządzeń i sprzętu 
ratowniczego oraz ich obsługi przez osoby należycie przeszkolone,



 udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,

 zapewnić, aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji,

 informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami, stosować środki zapobiegające chorobom 
zawodowym 
i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:

 utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe 
dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,

 przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, 
rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom,

 stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym 
z wykonywaną pracą, w szczególności:



 utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla 
zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,

 przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować 
i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom,

 nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych 
odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych; Rada 
Ministrów określi w drodze rozporządzenia rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, 
jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania,

 zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne 
środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy 
w razie wypadku,

 w razie wypadku przy pracy podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, 
zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie 
w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki 
zapobiegające podobnym wypadkom,

 zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie,



 nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej zabezpieczające 

przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących 

w środowisku pracy, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, oraz 

informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami,

 nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze:

 jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu 

zabrudzeniu,

 ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy.



 Pracownik jest obowiązany wykonywać pracą sumiennie i starannie oraz stosować się do 
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa 
lub z umową o pracą. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

 przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

 przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych,

 dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcą na szkodą,

 przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności pracownik jest zobowiązany:

Obowiązki pracownika 



 znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się 
wymaganym egzaminom sprawdzającym,

 wykonywać pracą w sposób zgodny z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy,

 stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 
przełożonych,

 dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o 
porządek i ład w miejscu pracy,

 stosować środki ochrony zbiorowej,

 używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 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 przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy 
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, 
o grożącym im niebezpieczeństwie,

 współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.



Uprawnienia pracownika 

Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy
i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego
praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

Pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie
przełożonego, jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa bezpośredniego zagrożenia dla
zdrowia lub życia pracownika.



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

Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej zostały podane
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287).

Podane powyżej prawa pracownika nie dotyczą pracownika, którego 
obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.



Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy,

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie 
z przeznaczeniem,

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

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy,

 zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.



Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP

Każdy pracodawca i pracownik ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.



 Należy korzystać tylko z wyznaczonych dróg, chodników i przejść.
 Pojazdy mechaniczne powinny poruszać się tylko po wyznaczonych drogach. 
 Poruszając się pieszo po zakładzie, pracownik jest zobowiązany korzystać jedynie z dróg wyznaczonych dla ruchu 

pieszego.
 W razie braku drogi dla pieszych (chodnika) należy poruszać się lewą stroną jezdni.
 Niosąc przedmioty, części maszyn lub narzędzia, należy je zabezpieczyć, aby nie przeszkadzały innym 

użytkownikom drogi.
 Wchodząc na drogę, zachować szczególną ostrożność i upewnić się, czy po drodze nie poruszają się pojazdy.
 Nic tarasować i zaśmiecać dróg transportowych.
 Nie zasłaniać, przestawiać, zmieniać lub usuwać znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczych i 

zabezpieczających.
 Zachować szczególną ostrożność przy chodzeniu po schodach.
 Nie wchodzić do pomieszczeń, gdzie obowiązuje  zakaz wejścia,  (sale operacyjne , pracownie RTG, pracownie 

rezonansu magnetycznego) bez zezwolenia osoby odpowiedzialnej.

Zasady poruszania się po terenie Szpitala



 Miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których 
istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być 
oznakowane skośnymi pasami na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.

 Wymiary oznaczenia skośnymi pasami powinny być odpowiednie do rozmiaru przeszkody 
lub niebezpiecznego miejsca.

 Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem około 45°
i powinny mieć zbliżone wymiary.

 Drogi w budynkach powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze 
widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) - najlepiej żółtej lub białej.

 Rozmieszczenie pasów wyznaczających drogi powinno uwzględniać niezbędną (bezpieczną) 
odległość między pojazdami i jakąkolwiek przeszkodą mogącą znajdować się w pobliżu oraz 
między pieszymi i pojazdami.

Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, 
niebezpiecznych miejsc i dróg



Zagrożenia wypadkowe i dla zdrowia  występujące w 
zakładzie pracy oraz podstawowe środki zapobiegawcze.

Pod wpływem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy 
mogą wystąpić urazy ciała, choroby zawodowe, obniżenie sprawności organizmu lub nawet śmierć 
pracownika.

Kontakt pracownika z tymi czynnikami, przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń tych czynników, a także 
czas narażenia to narażenie zawodowe.

Pracodawca w celu ograniczenie narażenia zawodowego pracowników podejmuje działania, które zmniejszają 
prawdopodobieństwo lub częstość występowania niekorzystnych zmian, w celu obniżenia ryzyka 
zawodowego.



 zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi, 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

 zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi,

 zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi,

 zagrożenie poparzeniem,

 zagrożenie pożarem i/lub wybuchem.

Czynniki niebezpieczne (urazowe), które działając na człowieka, mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). 
Można rozróżnić na kilka podstawowych grup :

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe



Czynniki szkodliwe i uciążliwe działające na pracownika przez dłuższy okres mogą spowodować 
obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej pracownika (np. obniżenie wydajności pracy) czy 
zmiany w stanie zdrowia, powodując w ostateczności choroby zawodowe. 

Czynniki te dzielimy na 5 podstawowych grup:

 Czynniki fizyczne

 Czynniki chemiczne

 Czynniki biologiczne

 Czynniki psychofizyczne

 Czynniki społeczne



Czynniki fizyczne

 hałas ustalony i nieustalony, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy,

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

 mikroklimat,

 promieniowanie optyczne (widzialne, podczerwone i ultrafioletowe),

 promieniowanie jonizujące,

 promieniowanie laserowe,

 pole elektromagnetyczne (niskiej i wysokiej częstotliwości),

 pole elektrostatyczne,

 pyły przemysłowe.



Czynniki chemiczne

 szkodliwe,

 żrące,

 drażniące,

 uczulające,

 rakotwórcze,

 mutagenne,

 działające na rozrodczość,

 niebezpieczne dla środowiska.



Czynniki biologiczne

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

 makroorganizmy roślinne i zwierzęce.

Czynniki psychofizyczne

 obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne),

 obciążenie psychonerwowe.



METODY LIKWIDACJI LUB OGRANICZANIA WPŁYWU NIEBEZPIECZNYCH, 
SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH CZYNNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH W ŚRODOWISKU 
PRACY
Likwidacja lub ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i 
uciążliwych na pracownika powinny być podstawowym obowiązkiem pracodawcy. 
Każdy z tych czynników występujący w procesie pracy powinien być analizowany pod 
kątem oddziaływania na człowieka i możliwości jego eliminacji lub ograniczenia. 

Podstawowe zasady likwidacji lub ograniczenia wpływu tych czynników na 
pracownika to: 

1.Eliminacja źródeł czynników niebezpiecznych i szkodliwych przez:
 dobór nieszkodliwych surowców (lub zastępowanie bardziej szkodliwych mniej 

szkodliwymi surowcami), półfabrykatów, 
 dobór procesów technologicznych oraz maszyn i urządzeń nie stwarzających 

zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,
 unieszkodliwianie odpadów.



2. Ograniczenie oddziaływania tych czynników poprzez odsunięcie człowieka z obszaru ich 
oddziaływania poprzez:
 zastąpienie człowieka przez roboty,
 mechanizację, automatyzację (zdalne sterowanie i obserwowanie procesu),
 optymalne rozmieszczenie lub wydzielenie uciążliwych urządzeń,
 zapewnienie właściwego transportu surowców, półfabrykatów, wyrobów oraz 

odpadów,
 stosowanie sygnalizatorów stanów niebezpiecznych lub uniemożliwienie wejścia 

człowieka w strefę zagrożenia

3. Ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych 
poprzez osłonięcie strefy narażenia: 
 stosowanie odpowiednich kubatur budynków, materiałów dźwiękoizolacyjnych,
 hermetyzację procesów produkcyjnych przed wydostawaniem się do otoczenia gazów, 

par, cieczy i ciał stałych (pyłów),
 stosowanie zbiorowych środków ochronnych w pomieszczeniach oraz na stanowiskach 

pracy (osłony, ekrany, wentylacja, klimatyzacja).



4. Ograniczenie zagrożenia człowieka czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi 
przez właściwy dobór pracowników i organizację pracy oraz oddziaływanie na 
bezpieczne zachowania pracowników: 
 przestrzeganie przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym 
stanowisku pracy,
przestrzeganie obowiązku zatrudniania pracowników o właściwych kwalifikacjach 
zawodowych, 
dobór psychologiczny, 
 działania organizacyjne (przerwy w pracy, rotacja, skrócony czas pracy),
 szkolenia, system kar i nagród, wpływ kierownictwa na bezpieczne zachowanie 
pracowników, 
ostrzeganie o zagrożeniach i zakresie wykonywania pewnych czynności (sygnały 
bezpieczeństwa, znaki i barwy bezpieczeństwa).



5. Ograniczenie wpływu tych czynników przez zastosowanie ochron osobistych: 
 dobór i właściwe stosowanie ochron osobistych, w zależności od istniejących 

zagrożeń, 
 odpowiednie przechowywanie i konserwacje ochron osobistych,
 zasady przydziału ochron osobistych,
 stosowanie znaków nakazu stosowania ochron osobistych.



Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany nieodpłatnie dostarczyć 

pracownikowi środki ochrony indywidualnej (jak np. kaski, rękawice, ochronniki słuchu, 

okulary ochronne, maski itp.), które mają go chronić przed występującymi na stanowiskach 

pracy w zakładzie niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami. Obowiązany jest również 

poinformować pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Środki ochrony indywidualnej



 prace w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i biologicznych 

oraz pyłów,

 prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,

 prace w kontakcie z przedmiotami o szorstkich powierzchniach, ostrych krawędziach i inne 

stwarzające ryzyko urazu,

 prace narażające na zamoczenie ciała lub przesiąknięcie odzieży w wyniku stosowania wody, 

roztworów, kąpieli, mas ciekłych, olei, tłuszczów lub innych substancji płynnych, wilgotnych, 

oleistych lub tłustych,

Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej:



 prace z użyciem przedmiotów lub materiałów ostrych, tnących, kłujących, parzących lub szczególnie 

chropowatych albo inne narażające na uszkodzenia rąk, z wyłączeniem prac przy obsłudze maszyn, przy 

których istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia rękawicy,

 prace narażające pracowników na działanie substancji chemicznych i biologicznych niebezpiecznych dla 

zdrowia,

 prace, przy których ręce pracowników narażone są na kontakt z substancjami toksycznymi, żrącymi lub 

drażniącymi,

 prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,

 prace w kontakcie ze zwłokami lub z substancjami z nich pochodzącymi,

 prace w kontakcie z brudną bielizną lub brudną odzieżą, szmatami i starymi, niezdezynfekowanymi 

ubraniami, śmieciami,

 wszelkie prace, podczas których ręce są narażone na kontakt z substancjami mogącymi zawierać zarazki,

Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony rąk :



 prace, przy których oczy są narażone na kontakt z substancjami o wyraźnym działaniu                                          

drażniącym wzrok, jak pył węglowy i inne cząsteczki lub opary substancji żrących,

 prace z laserami,

 obserwowanie intensywnych punktów świetlnych, 

 prace z źródłem promieniowania ultrafioletowego,

 prace w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych,

 prace przy rozpylaniu płynów,

 prace z kwasami i roztworami żrącymi, środkami odkażającymi i substancjami do usuwania 

korozji.

Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony twarzy i oczu:



Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Definicję wypadku przy pracy podaje Ustawa z dnia 30 Października 2002r o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Podaje ona:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, 

które nastąpiło w związku z pracą:
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynnościami na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku

wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy,  zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, 

któremu pracownik uległ:

1)w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust.1, chyba że wypadek spowodowany 

został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2)podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3)przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.



Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które 
nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł 
ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że 
wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo 
uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, 
była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. 
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do 
miejsca lub z miejsca:

 innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
 zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych
 zwykłego spożywania posiłków,
 odbywania nauki lub studiów



USD stanowi kompleks budynków w pełni zabezpieczony w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zabezpieczenia przeciwpożarowe dzielimy na:

 Podstawowy sprzęt przeciwpożarowy

Urządzenia proste w użyciu, o małej masie, przeznaczone do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich powstania. 

Najpopularniejsze są gaśnice, w zależności od środka gaśniczego, wyróżniamy gaśnice proszkowe, śniegowe, 

płynowe, gaśnice z czystym środkiem gaśniczym np. do gaszenia elektroniki. Urządzenia te są zazwyczaj 

szczegółowo opisane, instrukcja obsługi, rodzaj materiału jaki można gasić - wszystko za pomocą piktogramów 

które są bardzo czytelne i zrozumiałe. Hydranty wewnętrzne - woda pod odpowiednim ciśnieniem za pomocą 

sprzętu w postaci węży elastycznych, nasad  i prądownicy pozwala na gaszenie pożaru z odpowiedniej odległości.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej 
oraz postępowania w razie pożaru



 System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru (SSP) samoczynnie wykrywa zagrożenie a następnie powiadamia nas o nim, 

może również zainicjować działania, które zmniejszą skutki pożaru (integracja z innymi systemami).

SSP składa się z centrali, która steruje całym systemem; ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP), które 

umożliwiają natychmiastowe wywołanie alarmu przez osobę która zauważy zagrożenie;sygnalizatorów

(akustyczne, akustyczno-optyczne), sygnalizują alarm za pomocą dźwięku lub światła i dźwięku; czujek, 

które wykrywają zagrożenie (czujki optyczne dymu, jonizacyjne, temperatury, płomienia, liniowe, 

zasysające).

System zintegrowany jest z instalacją Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, pozwala on na ogłaszanie 

komunikatów ostrzegawczych w zagrożonej strefie. 



Oznaczenie ROP (ręcznych ostrzegaczy pożarowych)

Po uruchomieniu ROP, lub zadziałania czujki pożarowej, włącza się system sygnalizacji i za pomocą dźwiękowego systemu

ostrzegania przekazywane są komunikaty o konieczności ewakuacji z zagrożonej strefy. Kierunki ewakuacji oznaczone są

odpowiednimi znakami – określają najkrótszą drogę do bezpiecznej strefy tj. do WYJSCIA EWAKUACYJNEGO.

Oznaczenia gaśnicy



Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego: Oznaczenie kierunku ewakuacji:

Oznaczenie za zewnątrz budynku miejsca zbiórki osób 
ewakuowanych:





Bezpieczeństwo ratownika
Zarówno bezpieczeństwo ratownika, jak i osób postronnych jest priorytetem. 

W przypadku zdarzenia w miejscu niebezpiecznym dla ratowników (skażenie chemiczne, porażenie prądem 
elektrycznym, pożar, miejsce przestępstwa, katastrofa budowlana) należy natychmiast zadzwonić pod numer 112, 
a następnie poczekać na przybycie służb ratowniczych. W miarę możliwości w trakcie udzielania pierwszej pomocy 

trzeba pracować w rękawiczkach jednorazowych.



Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie 
wypadku

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumiemy szybkie, zorganizowane działanie prowadzone 
przez osoby (osobę) z otoczenia ofiary nieszczęśliwego wypadku. 

Sprawne i w miarę kompetentne działanie przy udzielaniu pierwszej pomocy ma bardzo 
często decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów leczenia przez fachowy personel 
medyczny - często decyduje o życiu osoby poszkodowanej. 

Pierwszej pomocy zwykle udziela się na miejscu wypadku. 

Jeżeli świadkami wypadku jest więcej osób, jedna z nich powinna objąć kierownictwo 
akcją ratowniczą, do czasu przybycia pomocy fachowej.



 ocena zdarzenia, podjęcie działania;

 jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego;

 ocena zaistniałego zagrożenia dla życia poszkodowanego;

 sprawdzenie tętna;

 sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych;

 ocena stanu przytomności;

 ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania itp.);

 zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np. 
wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników toksycznych);

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

 zorganizowanie transportu poszkodowanego (jeśli nie ma możliwości szybkiego dotarcia 
lekarza).



 natychmiastowe zatrzymanie krwotoku;

 zabezpieczenie rany przed zakażeniem poprzez oczyszczenie okolic rany (głębokich ran 
nie należy przemywać żadnymi płynami antyseptycznymi ani wycierać, a jedynie pokryć 
jałowym opatrunkiem i zabandażować);

 w przypadku rany zanieczyszczonej spłukać obficie wodą utlenioną;

 miejsce zranione przykryć wyjałowioną gazą

 opatrunek umocować bandażem, przylepcem, chustą trójkątną - w zależności od 
wielkości zranienia;

 wszystkich chorych (zranionych) z poważniejszymi uszkodzeniami należy kierować 
natychmiast do szpitala

Nie wolno wyjmować z ran ciał obcych ani grzebać w ranach.
Ranny, którego rany zanieczyszczone są ziemią lub kurzem, powinien 

obowiązkowo otrzymać surowicę przeciwtężcową.



Krwotokiem nazywamy szybki i obfity wylew krwi z uszkodzonego naczynia 
krwionośnego. Wypływanie krwi wolne i skąpe nazywamy krwawieniem.

Krwotoki wewnętrzne mogą być wynikiem:
choroby, np. gruźlicy, wrzodów żołądka, nowotworów płuc,
upadku z wysokości,
uderzenia,
zgniecenia.
Pierwsza pomoc -jak najszybsze przekazanie chorego w ręce lekarza.



Pierwsza pomoc:

Upływ krwi z tętnic zatrzymuje się doraźnie przez:

ucisk palcami krwawiącego naczynia tętnicę przyciska się do kości powyżej miejsca 
zranienia, a przy krwotokach z tętnicy szyjnej i skroniowej – poniżej miejsca zranienia,

przy krwotoku z rany na kończynie, koniecznie unieść ją do góry,

ucisnąć należy silnie kciukiem, czterema palcami lub pięścią 

założenie opatrunku uciskowego:

doraźnie zatrzymać krwawienie (ucisk palcami),

położyć opatrunek z jałowej gazy (kilkakrotnie złożony),

mocno zabandażować.



Objawy złamania:

 znaczna bolesność w miejscu urazu nasilająca się przy dotykaniu i wszelkich 
próbach ruchu;

 niemożność poruszania złamaną kończyną;

 zmiana zarysu kości, znaczna w złamaniach z przemieszczeniem kości;

 przy złamaniu kręgosłupa - dodatkowo czasem porażenie kończyn górnych i 
dolnych;

 przy złamaniach żeber ból przy każdym oddechu, a także kaszel lub ucisk na klatkę 
piersiową;

 przy złamaniu miednicy ból przy siadaniu i przy każdej próbie wstania.

Złamaniem jest przerwanie ciągłości kości, np. na skutek urazu mechanicznego 
(złamanie może być także wynikiem procesu chorobowego).



Pierwsza pomoc:

 założyć jałowy opatrunek na ranę (w przypadku złamania otwartego); 

 unieruchomić złamaną kończynę, stosując zasadę unieruchamiania dwóch sąsiadujących 
ze złamaniem stawów (np. przy złamaniu kości przedramienia: staw nadgarstkowy i staw 
łokciowy) - do unieruchamiania kończyn należy stosować specjalne szyny druciane 
Kramera, a przy ich braku inne środki, takie jak deszczułki, chusty trójkątne, bandaże 
(stosowane np. przy unieruchamianiu zdrowej kończyny);

 przy złamaniu kończyn górnych, podudzia i żeber chorego można przenosić i przewozić w 
pozycji siedzącej;

 przy złamaniu uda, miednicy i kręgosłupa - tylko w pozycji leżącej;

 przy złamaniu kręgosłupa chory musi być ułożony na twardym podłożu (np. deski, drzwi 
itp.);

 podać środki przeciwbólowe;

 zapewnić transport do lekarza.



 Pierwsza pomoc:

 przyłożyć zimny okład na zwichnięty staw 

 unieruchomić go za pomocą szyny i opaski;

 podać środki przeciwbólowe;

 przewieźć chorego do lekarza (przy zwichnięciach stawów 
kolanowego, biodrowego i skokowego - w pozycji leżącej).

Zwichnięciem nazywamy częściowe lub całkowite przemieszczenie się jednej lub 
kilku kości w obrębie stawu. Oprócz przemieszczenia dochodzi do uszkodzenia 
torebki stawowej i wiązadeł.



Oparzenia to uszkodzenia tkanek miękkich (skóry, błon śluzowych, 
a w oparzeniach głębszych także tkanki podskórnej i mięśni) spowodowane działaniem 
energii:

cieplnej (wysoka temperatura);
chemicznej (żrące, parzące związki chemiczne);
elektrycznej (działanie prądu elektrycznego);
promieniowania (promieniowanie podczerwone, elektromagnetyczne wysokiej 
częstotliwości, laserowe, jonizacyjne).

Ze względu na głębokość uszkodzenia skóry lub tkanki podskórnej wyróżnia się 4 stopnie 
oparzeń:

I  stopień- pojawienie się na skórze zaczerwienienia z towarzyszącym piekącym bólem;
II stopień- pojawienie się na podłożu rumieńcowym pęcherzyków wypełnionych płynem 
surowiczym oraz silnego bólu;
III stopień- oparzenie dotyczy także tkanki podskórnej, skóra przybiera barwą białą, 
szarą lub ciemnobrązową;
IV stopień- zwęglenie tkanek i daleko posunięta martwica.



Pierwsza pomoc:

 przerwać kontakt z czynnikami parzącymi;

 zmniejszyć występujący ból przez polewanie czystą zimną wodą przez kilkanaście 
minut (oprócz zmniejszenia bólu woda zapobiega powstawaniu głębokich oparzeń) 
oraz przez podawanie środków przeciwbólowych; w przypadku oparzenia związkami 
chemicznymi należy je zmyć pod silnym strumieniem zimnej wody;

 zabezpieczyć oparzoną powierzchnię przed zakażeniem poprzez opatrunki (jałowa 
gaza) przy oparzeniach I, II i III stopnia małych powierzchni ciała oraz przykrycie 
czystymi prześcieradłami, serwetami, rozwiniętymi płatami gazy - przy oparzeniach 
dużych
powierzchni ciała;

 zapewnić poszkodowanemu możliwie szybko opiekę lekarską.



 Rozróżnia się trzy stopnie odmrożeń:

 I  stopień — zblednięcie i zdrętwienie odmrożonej części ciała, pieczenie skóry;

 II  stopień oprócz sino-czerwonego zabarwienia skóry pojawiają się pęcherze 
wypełnione płynem surowicowym;

 III   stopień- dochodzi do martwicy tkanek.

Odmrożenia są to uszkodzenia tkanek miękkich wywołane miejscowym 
działaniem zimna.

Pierwsza pomoc:

odmrożone miejsca stopniowo ogrzać (przy I stopniu);

nałożyć jałowy opatrunek (II, III stopień);

podać środki przeciwbólowe (II, III stopień);

przewieźć chorego do szpitala (II, III stopień);

przy wszystkich stopniach odmrożenia podawać ciepłe płyny do picia.



 Pierwsza pomoc:

 natychmiast uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego poprzez:

 wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego,

 odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod napięciem (należy pamiętać o 
stosowaniu przez ratującego odpowiedniego zabezpieczenia siebie przed 
porażeniem); 

w zależności od stanu porażonego zastosować odpowiednie czynności ratownicze:

 przy zatrzymaniu oddechu - sztuczne oddychanie,

 przy zatrzymaniu czynności serca - masaż serca,

 przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach itd. Postępować jak w takich przypadkach 
jest konieczne.

Działanie prądu na organizm człowieka występuje:

miejscowo - w postaci oparzenia;

ogólnie - w postaci zaburzeń rytmu serca, włącznie z niebezpieczeństwem 
zatrzymania krążenia.



Następnie:

 prowadzący sztuczne oddychanie klęka z boku poszkodowanego,

 żuchwę wraz z głową należy odchylić ku górze i ku tyłowi,

 wdmuchiwanie powietrza do ust chorego każdorazowo poprzedzone 
jest głębokim wdechem ratownika; prawidłowa objętość 
wdmuchiwanego powietrza do płuc sygnalizowana jest uniesieniem się 
klatki piersiowej poszkodowanego,

 przy każdorazowym wdmuchiwaniu powietrza do ust chorego należy 
zatykać mu nos palcami wolnej ręki,

 po odjęciu ust od ust chorego klatka piersiowa na skutek sprężystości 
jej ścian opada i należy wysłuchać szmeru biernego wydechu 
poszkodowanego.

 częstotliwość sztucznego oddychania - 1 wdmuchnięcie co 5 sekund.

Pierwszą czynnością jest zapewnienie drożności dróg oddechowych poprzez ułożenie 
poszkodowanego w pozycji na plecach na twardym podłożu oraz odchylenie głowy ku 
tyłowi. Kontrolujemy, czy w jamie ustnej nie ma przedmiotów zaburzających drożność 
dróg oddechowych, np. proteza, inne obce ciała. 



Kolejne czynności przy wykonywaniu masażu serca:

 ratowany spoczywa w pozycji leżącej na wznak na twardym podłożu, tak jak przy prowadzeniu 
sztucznego oddychania,

 prowadzący masaż serca klęka z boku poszkodowanego,

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

 ucisk wykonujemy dynamicznie, przenosząc ciężar tułowia na wyprostowane przedramiona,

 warunkiem skuteczności masażu serca jest obniżenie się poziomu mostka o około 4 cm oraz 
pojawienie się tętna na obwodzie, tzn. na tętnicach szyjnych lub udowych,

 masaż wykonywany jest z częstotliwością około 60 razy na minutę.

 Podczas reanimacji należy stosować proporcję uciśnięć do wdmuchnięć 30:2.

 Należy zaznaczyć, że akcję reanimacyjną trzeba prowadzić do czasu pojawienia się pomocy 
lekarskiej.

Jest zabiegiem wykonywanym jednocześnie ze sztucznym oddychaniem i obie te czynności 
muszą być ze sobą zsynchronizowane.



Opracowanie  materiałów szkoleniowych

Dział BHP USD w Krakowie :

Główny specjalista ds. bhp Andrzej Szklarczyk

Starszy specjalista ds. bhp Anna Koleżyńska

Inspektor ds. bhp Sebastian Rozłonkowski

oraz

Specjalista ds. Profilaktyki Przeciwpożarowej Tomasz Kubiak
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