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  Szkolenie z BHP  - Inspektor BHP – p. Krzyszof Góra  

  WPROWADZENIE 

  Artykuł 6 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z 12 czerwca 1989r. o wprowadzeniu 

środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy 

(Dyrektywa 89/391/EWG) nakłada na pracodawców obowiązek podjęcia niezbędnych środków 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 

Biorąc pod uwagę charakter działalności zakładu lub przedsiębiorstwa, pracodawca powinien 

przy doborze wyposażenia roboczego, stosowaniu substancji chemicznych lub preparatów, a 

także przy wyposażaniu stanowisk pracy oceniać wielkość ryzyka zagrażającego 

bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników. 

W ramach harmonizowania przepisów obowiązujących w Polsce z wytycznymi Dyrektywy 

89/391/EWG w zakresie obowiązków pracodawcy odnośnie bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia pracowników wprowadzono odpowiednie zapisy do Kodeksu pracy i rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ponadto opracowano krajową normę PN-N--18002: 2000, mającą zastosowanie do oceny ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy. 

Poza ogólnymi wytycznymi w zakresie oceny ryzyka zawodowego dyrektywy określają 

odpowiednie szczegółowe postępowania dotyczące wybranych zagrożeń. 

 

Co to jest ryzyko zawodowe?  

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe 

związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające 



ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz 

o zasadach ochrony przed zagrożeniami.  

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń 

związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u 

pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych 

występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

PRZEPISY WSTĘPNE 

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, 

powołania, wyboru, lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a 

także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. 

Art. 31.§ 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy dokonuje osoba lub zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. 

Art. 9.§1. Ilekroć w Kodeksie mówi się o prawie pracy, rozumiemy przez to przepisy Kodeksu 

pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracownika i 

pracodawcy, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie 

porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron 

stosunku pracy. 

§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i 

statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz 

innych ustaw i aktów wykonawczych. 

§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż 

postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. 

Art. 91.§ 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte 

porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, 

określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy 

oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. 

§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. 

Podstawowe zasady prawa pracy 



Art. 11. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez względu na 

podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy                                  

i  pracownika. 

Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego 

prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności 

poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach 

wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. 

Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy. 

ZAPAMIĘTAJ: podpisując umowę o pracę, stajesz się pracownikiem. Podpisanie umowy 

jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu pracy. 

 OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 

Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować 

się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa 

lub umową o pracę. 

Art. 100. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

6) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

7) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

Art. 111. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. 

Art. 112. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych 



obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w 

zatrudnieniu. 

Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, 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 - jest niedopuszczalna. 

 

NADZÓR I KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY 

Art. 184. § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. 

§ 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska 

pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

Art. 185. § 1. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy. 

§ 2. Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej współdziałania 

z Państwową Inspekcją Pracy i innymi państwowymi organami nadzoru i kontroli określają 

odrębne przepisy. 

OBOWIĄZKI  PRACODAWCY. 

Art. 207.§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. 

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć 

nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, 

3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy 

nadzoru nad warunkami pracy, 



4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 

§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym 

do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie. 

Pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad BHP. 

Warunek ten dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od formy ich własności. Szkolenie 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozumiane jako kształcenie, dokształcanie lub 

doskonalenie pracowników w formach pozaszkolnych, powinno zapewnić pracownikom: 

 zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną 

pracą,  poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem 

obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz 

postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które 

uległy wypadkowi.  

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest również zobowiązany na własny koszt i 

w czasie pracy, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, przeszkolić go w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Badania lekarskie do pracy 

Każdy pracownik, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Ustawą o Medycynie Pracy podlega ochronie 

zdrowia w miejscu pracy. W związku z tym, musi poddawać się określonym badaniom lekarskim 

zarówno przed rozpoczęciem pracy jak w jej trakcie. W ramach badań lekarskich do pracy 

wyróżnia się: 

 badania wstępne do pracy  

 badania okresowe  

 badania kontrolne  



W każdym momencie swojej pracy, pracownik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie 

stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 

 Wszystkie badania lekarskie do pracy – zarówno wstępne jak i okresowe, przeprowadzane są 

zawsze na koszt pracodawcy. To, że pracodawca płaci za badania lekarskie do pracy, określa 

Kodeks Pracy w art 229 par 6. Pracodawca nie może wymagać od pracownika poniesienia 

kosztów badań lekarskich – jest to niezgodne z Kodeksem Pracy. 

Badania lekarskie wstępne do pracy 

Wstępne badania lekarskie do pracy musi wykonać każda osoba rozpoczynająca pracę w oparciu 

o umowę o pracę. Osoba rozpoczynająca pracę otrzymuje od pracodawcy skierowanie na 

badania lekarskie, w których określone jest stanowisko pracy oraz związane z nim zagrożenia. 

Na podstawie tych danych lekarz medycyny pracy (na mocy ustawy) określa zestaw 

koniecznych do wykonania badań. Badania wstępne do pracy przeprowadzone muszą być przed 

przyjęciem pracownika do pracy, zatem wykonywane są poza czasem pracy. Po 

przeprowadzeniu badań, lekarz medycyny pracy wydaje pracownikowi orzeczenie o zdolności 

(lub niezdolności) do pracy, które musi być przechowywane przez pracodawcę. Na orzeczeniu, 

lekarz medycyny pracy wskazuje termin, w jakim powinny zostać wykonane kolejne badania 

okresowe. 

 

Badania wstępne wykonuje się każdorazowo przy zmianie pracodawcy, co oznacza, że nawet 

jeśli otrzymaliśmy orzeczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku, a następnie 

zmieniamy pracodawcę, to konieczne jest wykonanie kolejnych badań, nawet jeśli stanowisko 

pozostaje takie samo. Wyjątkiem jest sytuacja podjęcia pracy u tego samego pracodawcy na tym 

samym stanowisku, o ile od wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracy nie upłynęło więcej niż 30 

dni. 

Badania lekarskie wstępne do pracy wykonuje się albo w ośrodku wskazanym przez 

pracodawcę (który ma nawiązaną umowę z zakładem medycyny pracy) – wtedy pracownik nie 

ponosi żadnych kosztów badań. Jeśli pracodawca nie ma umowy z określonym ośrodkiem 

medycznym, pracownik może wykonać badania wstępne w dowolnym ośrodku medycznym z 

uprawnieniami medycyny pracy, płaci za nie, a następnie na podstawie rachunku, pracodawca 

zobowiązany jest do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań. 

 

 



Badania okresowe w pracy 

Badania lekarskie okresowe do pracy wykonuje się również na koszt pracodawcy, na podstawie 

skierowania od pracodawcy. Kodeks Pracy precyzuje też to, że realizuje się badania okresowe w 

czasie pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) Dodatkowo, pracodawca zobowiązany 

jest do zwrotu kosztów dojazdu pracownika do placówki medycznej, w której realizowane są 

badania. Kiedy robi się badania okresowe w pracy? Ich częstotliwość zależy od zajmowanego 

stanowiska: 

Termin badań okresowych określony jest w orzeczeniu lekarskim stwierdzającym brak 

przeciwwskazań do pracy. To pracodawca pilnuje, by pracownik wykonał badania w terminie. 

Badania kontrolne w pracy 

Tym badaniom podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy wyniosła dłużej niż 30 dni. 

(art 229 par 2 KP). Badania te również wykonywane są na koszt pracodawcy i w czasie pracy. 

Wypadek przy pracy 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące 

uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych): 

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń 

przełożonych;  

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności 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 traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ (art. 3. ust. 2. 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych): 

w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem 

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

podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;  

przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO 

Obowiązek zawiadomienia o wypadku 

O tym, że wypadek miał miejsce, poszkodowany – jeżeli stan zdrowia na to pozwala – powinien 

niezwłocznie poinformować swojego przełożonego. 

Obowiązek ten nie dotyczy tylko poszkodowanego; każdy pracownik jest zobowiązany 

zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo o zagrożeniu 

zdrowia lub życia ludzkiego. 

Zawiadomienie o wypadku należy złożyć do Inspektora  BHP 

Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe muszą być zgłoszone natychmiast do Państwowej 

Inspekcji Pracy i Prokuratury. 

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy w skład którego wchodzą 

pracownik: służby BHP oraz inspektor nadzoru 

Zespół jest obowiązany: 

 dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń, 

 zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na 

powstanie wypadku, 

 przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, 

 przesłuchać świadków wypadku,w miarę potrzeby zasięgnąć opinii lekarza lub innych 

specjalistów. 

 

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza nie później niż w 

ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół powypadkowy. Okres ten może 

być przekroczony wyłącznie , gdy zachodzą istotne przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie 

tego terminu. 

Szczegółowego uzasadnienia wymaga decyzja o wyłącznej winie poszkodowanego oraz 

ustalenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy. 

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później 

jednak niż w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. 



Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego pracownika z treścią 

protokołu przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany pracownik ma prawo zgłosić uwagi i 

zastrzeżenia do ustaleń protokołu, o czym zespół ma obowiązek go poinformować. 

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu, 

pouczając go o sposobie i trybie odwołania. 

Jeżeli pracownik (względnie rodzina w przypadku śmierci pracownika) nie zgadza się z treścią 

protokołu powypadkowego lub z jego wnioskami, ma prawo wystąpienia do sądu pracy. Dotyczy 

to jednak tylko ustaleń wyłączających prawo do świadczeń powypadkowych. 

 

ŚWIADCZENIA  POWYPADKOWE 

1.Zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została 

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ; przysługuje w wysokości 100% podstawy 

wymiaru, którą stanowi kwota będąca podstawą składek na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli do 

wypadku przy pracy doszło z wyłącznej winy pracownika, to nie otrzyma on świadczeń z 

ubezpieczenia wypadkowego, tzn. zasiłku chorobowego w wysokości 100% ani odszkodowania. 

Wynika tak z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) 

oraz bogatego orzecznictwa. Zgodnie z treścią ww. przepisu świadczenia z ubezpieczenia 

wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków przy pracy 

było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów 

dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa. 

WYPADEK W DRODZE DO PRACY I Z PRACY 

 Definicję tego zdarzenia podano w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).  

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 iż droga ta 

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, 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.  

Użyte w definicji pojęcie „droga” nie dotyczy wyłącznie dróg publicznych i traktów znajdujących 

się na zewnątrz pomieszczeń. „Drogą” jest także ścieżka prowadząca przez teren prywatny, w 

tym posesję należącą do osoby poszkodowanej. W przypadku budynku wielorodzinnego, „drogą” 

jest ogólnie dostępna klatka schodowa na zewnątrz mieszkania. Nie ma również znaczenia fakt, 

ile razy poszkodowany przemieszczał się tą drogą w dniu wypadku. 

Wypadek  zleceniobiorcy  przy  pracy 

Z tytułu wypadku przy pracy zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia 

wypadkowego niezależnie od tego, czy przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 

czy nie. Jeśli zdarzenie zostanie zakwestionowane jako wypadek przy pracy, wówczas 

zleceniobiorca nie będzie miał prawa do żadnego świadczenia ani z ubezpieczenia chorobowego, 

ani z wypadkowego. W takiej sytuacji będzie musiał zwrócić świadczenie, jeśli błędne ustalenie 

prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego nastąpiło z jego winy. 

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy przysługują osobom podlegającym ubezpieczeniu 

wypadkowemu niezależnie od tego, czy dana osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu czy 

nie. Jeżeli w trakcie wykonywanej pracy osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu uległa 

wypadkowi przy pracy, przysługują jej świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Ma wówczas 

prawo do zasiłku chorobowego, a po wyczerpaniu zasiłku chorobowego ma prawo do 

świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze 

leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego 



tytułu, m.in. podczas wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. Ustalenia okoliczności i 

przyczyn wypadków przy pracy – w stosunku do wykonawcy zlecenia – dokonuje w karcie 

wypadku podmiot, na którego rzecz jest wykonywana praca na podstawie umowy zlecenia 

(zleceniodawca). Poszkodowany będący zleceniobiorcą zgłasza wypadek zleceniodawcy, jeżeli 

jego stan na to pozwala, a jeśli nie, to takiego zgłoszenia dokonują świadkowie. Zdarzenie to 

uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w 

szczególności przez: 

 zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności; 

 dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń 

technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy 

i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; 

 przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; 

 przesłuchanie świadków wypadku; 

 zebranie innych dowodów, dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne. 

Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonuje zleceniodawca. Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest 

wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę do 

takiego stwierdzenia. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku – nie później niż w terminie 

14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – zleceniodawca sporządza kartę wypadku. 

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zleceniodawca powiadamia na piśmie ZUS 

o wszczęciu postępowania powypadkowego, w którym może uczestniczyć przedstawiciel  ZUS. 

Jeżeli zleceniodawca nie zakwalifikuje zdarzenia jako wypadek przy pracy, musi swoje 

stanowisko uzasadnić i wskazać dowody na jego potwierdzenie. Zasiłek chorobowy z 

ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy na 

skutek wypadku przy pracy w czasie trwania ubezpieczenia wypadkowego, niezależnie od 

okresu podlegania temu ubezpieczeniu (tj. bez okresu wyczekiwania). Zasiłek ten przysługuje 

więc od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy 

Wypadek z winy pracownika, a odszkodowanie i zasiłek chorobowy               

z ZUS 

Jeśli do wypadku przy pracy doszło z wyłącznej winy pracownika, to nie otrzyma on świadczeń z 

ubezpieczenia wypadkowego, tzn. zasiłku chorobowego w wysokości 100% ani odszkodowania. 



Wynika tak z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) 

oraz bogatego orzecznictwa. 

Zgodnie z treścią ww. przepisu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują 

ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków przy pracy było udowodnione naruszenie 

przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez 

niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

Warto wiedzieć o tym, iż „rażącym niedbalstwem” określa się zachowanie graniczące niemal z 

umyślnością, które zachodzi wówczas, gdy pracownik przewiduje skutki swojego zachowania, 

lecz spodziewa się ich uniknąć, bądź skutków tych nie przewiduje, choć może i powinien je 

przewidzieć (wyrok SA w Białymstoku z 15 grudnia 1993 r., III Aur 411/93, PS-wkł. 

1994/6/14). W opinii SN niedbalstwo pracownika jako jedyny powód wypadku przy pracy 

zwalnia pracodawcę od odpowiedzialności tylko wówczas, gdy miało charakter rażący, a więc 

graniczyło z umyślnością (por. wyrok z 30 listopada 1999 r., II UKN 221/99, OSNP 2001, nr 6, 

poz. 205). 

Wina, a także wykazanie niedbalstwa pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy, 

wymagają konkretnych dowodów. Nie wystarczy stwierdzenie, że zatrudniony nie przestrzegał 

przepisów BHP (por. wyrok SN z 23 listopada 2004 r., II UK 30/04, M. P. Pr. z 2005 r. Nr 1, poz. 

342). Nawet uwzględniając posiadane dowody, należy przeanalizować całe zdarzenie. Wynika 

tak z wyroku SN, zgodnie z którym, oceniając winę pracownika jako wyłączną przyczynę 

wypadku przy pracy, należy uwzględnić, oprócz zachowania samego poszkodowanego, 

całokształt okoliczności zdarzenia, w tym zwłaszcza także zachowania innych jego uczestników 

oraz zaniedbania organizacyjno-techniczne pracodawcy (wyrok SN z 8 kwietnia 1999 r., II UKN 

557/98, PiZS 1999/9/35). 

 Środki ochrony indywidualnej 

Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki 

ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

Pracownikom można wydawać używaną odzież roboczą 

  Obowiązujące przepisy dotyczące odzieży roboczej zawarte są w Kodeksie pracy i wymagają, 

aby odzież robocza spełniała wymagania określone w Polskich Normach, a także wymagania 



technologiczne, sanitarne, jak również wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Odzież 

robocza musi posiadać właściwości ochronne i użytkowe oraz ma być prana, konserwowana, 

naprawiana, odpylana i odkażana.      Pracownikom można wydawać używaną odzież. Odzież  

robocza stanowi własność pracodawcy. Pracodawca ustala rodzaje odzieży roboczej, których 

stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz ustala przewidywane okresy jej 

użytkowania. 

Przepisy nie wymagają, aby każdy nowozatrudniony pracownik, albo pracownik, któremu 

upłynął okres użytkowania odzieży roboczej otrzymywał odzież nową. 

Pamiętać jednak należy, że: 

rodzaje odzieży roboczej oraz przewidywane okresy jej użytkowania powinny być dostosowane 

do warunków pracy, występujących zagrożeń oraz związanym z nimi stopniem brudzenia i 

niszczenia odzieży; 

rodzaje wymaganej odzieży roboczej stosowanej na określonych stanowiskach pracy, a także 

przewidywane okresy jej użytkowania pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami, a jeżeli 

pracodawca jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy, kwestie wyposażenia w odzież 

roboczą powinny zostać w nim uregulowane, okresy użytkowania odzieży używanej, co jest 

zrozumiałe, będą odpowiednio krótsze niż nowej. 

Na podstawie powyższych zapisów należy stwierdzić, że pracownikom można wydawać odzież 

roboczą używaną, pod warunkiem zachowania przez nią ww. wymagań i przeprowadzeniu w 

tym zakresie konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Taka możliwość nie 

powinna jednak dotyczyć bielizny osobistej, obuwia roboczego czy rękawic. 

Podstawa prawna: art. 1041 § 1 pkt 1, art. 2377 § 1, art. 2378, art. 2379 § 2, art. 23711a § 1 pkt 4 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). 

Pracownik pod wpływem alkoholu to nie stan nietrzeźwości 

Stan nietrzeźwości zachodzi tylko wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub 

prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym 

powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Zatem samo przebywanie pod wpływem 

alkoholu w czasie spowodowania wypadku przy pracy nie jest równoznaczne ze stanem 

nietrzeźwości. 

Przepis art. 21 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych uzależnia możliwość pozbawienia pracownika prawa do świadczeń 



określonych w ustawie od tego, by pracownik w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwości, a 

więc by zawartość alkoholu we krwi przekraczała 0,5 promila – wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Gdańsku z 13 stycznia 1994 r. III AUr 107/93 Gazeta Prawna 2006/138 str. A10. 

Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ubezpieczony znajdował się w stanie 

nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, płatnik 

składek kieruje ubezpieczonego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, 

środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Ubezpieczony jest 

obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie 

uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że 

ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu 

badaniu. 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, który będąc w 

stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych 

przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. 

Świadczenia wypadkowe przysługują członkom rodziny pracownika zmarłego wskutek 

wypadku w drodze z pracy do domu, bez względu na stopień jego przyczynienia się do wypadku 

– wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych Spraw Publicznych z 5 marca 

2003 r. II UK 194/2002 OSNP 2004/8 poz. 143. 

Palenie papierosów w zakładach pracy  

W dniu 14.05.2010 r. ogłoszona została ustawa z dnia 8.04.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 81, poz. 529). 

Przedmiotowa zmiana weszła w życie z dniem 15.11.2010 r. Zabrania ona między innymi 

palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy i zobowiązuje właściciela lub 

zarządzającego obiektem do umieszczenia w widocznym miejscu odpowiedniego oznaczenia 

słownego i graficznego informującego o zakazie. Z ustawy wynikają przepisy karne miedzy 

innymi za: nie umieszczanie informacji o zakazie palenia tytoniu - kara grzywny do 2000 zł.  

palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem - grzywna do 500 zł. 

Zasady ochrony przeciwpożarowej 

 Ochrona przeciwpożarowa — jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobiega i 

zwalczaniem pożarów. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej polega na realizacji przedsięwzięć 

mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową bądź innym miejscowym zagrożeniem przez: 



• zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

• zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

• prowadzenie działań ratowniczych. 

(Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej — Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 

351) 

• Wobec powyższego pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładzie pracy. Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej prowadzone przez 

każdego praco-dawcę muszą być dostosowane w danym zakładzie do: 

• do rodzaju prowadzonej działalności, 

• zakresu prowadzonej działalności, 

• liczby zatrudnionych pracowników, 

• liczby innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, 

• rodzaju występujących zagrożeń, 

• poziomu występujących zagrożeń. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu 

budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, ma obowiązek: 

• przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i 

technologicznych, 

• wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia 

przeciwpożarowe i gaśnice, 

• zapewnienia konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 

gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 

• zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku, 

obiekcie budowlanym lub na danym terenie, 

• przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej, 



• zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

• ustalenia sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia. 

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową i ewakuację: 

 nowelizacja Kodeksu pracy (art. 2091), obowiązująca od 18 stycznia 2009 r., nakłada na 

pracodawcę obowiązek wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami 

o ochronie przeciwpożarowej; 

Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej to: 

 wyznaczenie osoby do udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i ochrony 

przeciwpożarowej. Pełna informacja powinna zawierać imię i nazwisko tej osoby, 

miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu lub innego środka komunikacji 

elektronicznej, pod którym można się z nią skontaktować. Osoba, której powierzone 

zostaną czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinna posiadać 

odpowiednie kwalifikacje, czyli być przeszkolona w danym zakresie; 

 przestrzeganie wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych podczas 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów; 

 wyposażenie obiektów w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie ich 

właściwego stanu technicznego oraz właściwego do nich dostępu (szczególnie do 

podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów); 

 przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym zapewnienie 

sprawnych technicznie i dostępnych (szczególnie w porze zimowej) źródeł i miejsc 

poboru wody do celów gaśniczych; 

 przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych (elektrycznej, piorunochronnej, 

gazowej, kominowej i wentylacyjnej), maszyn i urządzeń poprzez zapewnienie ich 

okresowych przeglądów i konserwacji; 

 stosowanie do ochrony przeciwpożarowej sprzętu, urządzeń, elementów, środków i 

pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi (z uwzględnieniem 



obsługi sprzętu przeciwpożarowego i prowadzenia ewakuacji) oraz ustalenie sposobów 

postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia; 

  opracowanie dla obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania 

„Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz umieszczenie wymagań przeciw-

pożarowych dotyczących procesów technologicznych w „Instrukcji technologiczno-

ruchowej” (w zakładach przemysłowych); 

 zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa odpowiednich 

warunków ewakuacji przez odpowiednie zabezpieczenie klatek schodowych (ich 

wydzielenie i oddymianie) oraz przestrzeganie wymagań przepisów w zakresie stopnia 

palności elementów zastosowanych na drogach komunikacji ogólnej służących celom 

ewakuacji lub w pomieszczeniach, w których może przebywać jednocześnie ponad 50 

osób; 

  przeprowadzanie w zakładach produkcyjnych ćwiczeń z zakresu likwidowania źródeł 

zagrożeń, a w obiektach użyteczności publicznej ćwiczeń z ewakuacji ludzi i mienia. W 

razie potrzeby zakres ćwiczeń należy skonsultować z właściwą tere-nowo Komendą 

Miejską/Powiatową PSP. 

Przyczyny pożarów 

Pożary to jedna z najgroźniejszych klęsk żywiołowych. Należą one do grupy najważniej-szych 

zagrożeń zarówno czasu wojny, jak i pokoju (pożary naturalne i wywołane działalnością 

człowieka). Istnieje wiele typów pożarów, co związane jest z różnorodnymi przyczynami ich 

wybuchu. Wśród nich wymienić można: 

  wady i niewłaściwą eksploatację urządzeń elektrycznych i grzewczo-kominowych, 

 wady urządzeń technicznych, 

  źle rozwiązane procesy technologiczne, 

  działanie sił przyrody, 

  nieostrożność oraz lekkomyślność ludzi (najczęstsza przyczyna pożarów). 

Główne przyczyny pożarów można podzielić na podstawowe grupy: 

1. nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym, 

2. nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, 



3. nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, 

4. wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, 

5. wady urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, 

6. wady urządzeń mechanicznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, 

7. wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, 

8. nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, 

9. samozapalenie się materiałów, 

10. wyładowania elektryczne, 

11. wyładowania atmosferyczne, 

12. elektryczność statyczna, 

13. podpalenia, 

Typowy sprzęt gaśniczy 

Podręczny sprzęt gaśniczy — jest przeznaczony do gaszenia pożarów w pierwszej fazie jego 

powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu, co umożliwia użycie go 

przez osoby dorosłe, które nie mają specjalistycznego przeszkolenia (sposób użycia jest 

przedstawiony na etykietach sprzętu). 

Najprostszym sprzętem służącym do tłumienia pożaru w ośrodku jego powstawania są wiadro i 

łopata, a najprostsze środki to woda i piasek. 

Woda 

Woda absorbuje z palącego się ciała duże ilości ciepła, tym samym uniemożliwiając dalsze 

palenie się. W zetknięciu z pożarem z wody wytwarza się para wodna, która wypiera tlen z 

ogniska pożaru, hamując cały proces palenia się. W przypadku pożaru palnych cieczy 

mieszających się z wodą działa ona poprzez rozcieńczanie palnej cieczy, która w końcu gaśnie, 

gdy jej stężenie w roztworze znacznie spadnie. 

Nie może być użyta do gaszenia: 

• ciał reagujących chemicznie z wodą (np. karbid), co powoduje zwiększenie po-żaru, 



• ciał żarzących się o bardzo wysokiej temperaturze żaru (grozi to rozkładem wody na wodór i 

tlen), 

• płynów łatwopalnych lżejszych od wody (powoduje rozbryzg palącej się cieczy), 

• urządzeń elektrycznych pod napięciem (przewodzi prąd i może spowodować porażenie). 

Piasek 

Piasek należy do łatwo dostępnych środków gaśniczych. Jego działanie polega na odcięciu 

dostępu tlenu do palącego się materiału. Użycie piasku zapobiega rozbryzgom. Jest 

higroskopijny, a przez to ma zmienne właściwości, może przewodzić prąd, zimą od za-wartej 

wilgoci może ulec zbryleniu. 

Nie może być użyty do gaszenia: 

• płynów łatwopalnych lżejszych od wody (tonie w palącej się cieczy), 

• precyzyjnych urządzeń mechanicznych (powoduje ich mechaniczne uszkodzenie), 

• urządzeń elektrycznych pod napięciem. 

Typowy sprzęt gaśniczy 

Hydronetka — podręczny, przenośny sprzęt gaśniczy przystosowany do podawania strumienia 

wody lub piany przez pompowanie ręczną pompką dwustronnego działania (wbudowaną w 

hydronetkę). 

Ładunek gaśniczy mieści się w zbiorniku na środek gaśniczy i jest wyrzucany na źródło ognia 

przez wąż zakończony prądownicą. Zbiornik zawiera ok. 15 litrów środka gaśniczego. Podczas 

gaszenia pożaru hydronetką druga osoba może uzupełniać w pojemniku wodę, co umożliwi 

ciągłą pracę urządzenia. 

Hydronetka najskuteczniej gasi małe pożary ciał stałych. 

Gaśnica — urządzenie (najczęściej przenośne) służące do gaszenia pożarów. 

Gaśnice, zgodnie z przepisami, muszą być pomalowane na kolor czerwony. 

Każda gaśnica posiada etykietę opisującą jej przeznaczenie i sposób użycia. 

Prawidłowo zamontowana gaśnica musi być przymocowana specjalnym zaczepem na ścianie lub 

stać na podłodze w specjalnej objemce. 



Jako czynnik napędowy w gaśnicach mogą być stosowane wyłącznie gazy niepalne (obojętne), 

takie jak azot, hel, argon itp. 

Koc gaśniczy — sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do 

płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego  Wadą koca gaśniczego jest to, iż 

może być on użyty skutecznie tylko do gaszenia nie-wielkich źródeł ognia i umiejscowionych 

blisko osoby gaszącej pożar. 

Agregat gaśniczy — sprzęt gaśniczy mający zapas środka gaśniczego w ilości ponad 20 kg, 

wyposażony w urządzenia umożliwiające samodzielne, natychmiastowe prowadzenie akcji 

gaśniczej. 

Agregaty stanowią wyposażenie chroniące miejsca szczególnie narażone na pożar lub takie, w 

których pożar jest trudny do opanowania lub grozi poważnymi konsekwencjami. Są to np.: stacje 

benzynowe, lakiernie, warsztaty samochodowe, hangary lotnicze. 

Hydrant — urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci 

wodociągowej. 

Hydrant ma zawór i złącze do węża, znajduje zastosowanie w celach gospodarczych oraz 

przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty: 

• uliczne (na sieciach zewnętrznych): 

o nadziemne, 

o podziemne, 

• wewnętrzne (natynkowe lub wnękowe — na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych 

budynku). 

Nazwą hydrant określa się również elastyczny wąż służący do wyprowadzania wody z sieci 

wodociągowej lub zbiornika wody. 

Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru: 

 równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do gaszenia pożaru dostępnym 

sprzętem gaśniczym, udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym, 

 należy przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci oraz nieznających obiektu, 

 należy powiadomić Straż Pożarną, dzwoniąc pod telefon alarmowy 998. 



 w miarę możliwości należy zabezpieczyć mienie przed pożarem i osobami postronnymi, 

 do momentu przybycia Straży Pożarnej kierowanie akcją powinien objąć właściciel, 

zarządca, użytkownik obiektu lub osoba najbardziej energiczna i opanowana, 

  wzdłuż drogi prowadzącej do miejsca pożaru powinny stać osoby, które będą 

pokazywać właściwy kierunek jazdy, aby ułatwić dojazd służbom ratowniczym, 

 po przybyciu Straży Pożarnej kierowanie akcją przejmuje Kierownik Akcji Ratowniczej, 

który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organizacji 

społecznych, jednostek gospodarczych i obywateli. 

Osoby postronne powinny zachować spokój i podporządkować się osobom kierującym akcją 

ratowniczo—gaśniczą. 

Wykaz numerów alarmowych: 

112 Europejski Numer Alarmowy  

997 Policja  

998 Państwowa Straż Pożarna  

999 Pogotowie Ratunkowe - dysponent zespołów ratownictwa 

medycznego  

984 Pogotowie rzeczne  

985 Ratownictwo morskie i górskie  

986 Straż Miejska  

991 Pogotowie elektrowni  

992 Pogotowie gazowni  

993 Pogotowie ciepłowni  

994 Pogotowie wodociągów  



996 Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

 

 

 

 

 

 

 


