
 
SZKOLENIE BHP 

dla 
nauczycieli 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1)  

 

z dnia 27 lipca 2004 r.  

 

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)  

 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860)  

 



Regulacje prawne z zakresu bhp 

  Ustawa KODEKS PRACY – dział X 

  Ustawa KARTA NAUCZYCIELA 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie 

ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U.  Nr 65 

poz. 331)  

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 września 1996 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny                  

w szkołach i placówkach publicznych.  (Dz. U. Nr 119 poz. 562) 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 1997 r.  w sprawie 

ustalenia  wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki,  jeżeli dostawca nie 

przedstawi odpowiedniego certyfikatu.  (Dz. U. Nr 30 poz. 168) 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 września 1999 r. zmieniaj.       

rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być  nabywane przez szkoły  

i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.  (Dz. U. Nr 74  poz. 829) 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły                      

i placówki  krajoznawstwa i turystyki.  (Dz. U. Nr 135 poz. 1516) 

  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r.  w sprawie określenia warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających,  kąpiących się i uprawniających sporty 

wodne.  (Dz. U. Nr 57 poz. 358). 



Obowiązki nauczyciela pod kątem przepisów           

i zasad BHP 

 

 

 

 

  Nauczyciel jak każdy pracownik (Art. 100. KP) 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.  W szczególności jest 

obowiązany:  

 

 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 pracodawcę na szkodę,  

 przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,  

 przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

 

 



Obowiązki nauczyciela pod kątem przepisów           

i zasad BHP cd. 
 

 

 

 

  Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest 

podstawowym obowiązkiem pracownika. (Art. 211.KP) W szczególności pracownik jest 

obowiązany:  

 znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu  i instruktażu 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 przełożonych; 

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

 stosować środki ochrony zbiorowej, a także 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.  

 



Obowiązki nauczyciela pod kątem przepisów                    

i zasad BHP cd. 
   Nauczyciel jest również  kierownikiem procesu dydaktycznego i obowiązuje go również (art. 

212KP). Wobec czego nauczyciel kierując uczniami jest obowiązany: 

  

 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 uczniów 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 uczniów przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 

 zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniami. 

 

  Nauczyciel jak każdy pracownik (Art. 210.KP) w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom 
bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia  albo gdy wykonywana 
przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,  ma prawo powstrzymać się od wykonywania 
pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie 
usuwa zagrożenia,  ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego 
(dyrektora szkoły). 

 

  Ponadto nauczyciel powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz zobowiązany jest do 
posiadania regulaminów porządkowych w pracowniach ,warsztatach, salach gimnastycznych ,basenach oraz na 
tych rodzajach zajęć, gdzie istnieje zwiększone ryzyko wypadku. 

 



Odpowiedzialność nauczyciela za nieprzestrzeganie 
przepisów BHP 

 

 odpowiedzialność porządkową wynikającą z (Art. 108.KP).  

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu 

pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych pracodawca może stosować:  karę upomnienia,  karę nagany.  

 

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 

stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie 

pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.  

 

 Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień 

nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego 

wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 

dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po 

dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 KP.  Wpływy z kar 

pieniężnych przeznacza się na cele socjalne.  

 



Odpowiedzialność nauczyciela za nieprzestrzeganie 

przepisów BHP cd. 

 

 odpowiedzialność administracyjną: 

o Mandaty nakładane przez Policję (np. prowadzenie wycieczki jako zorganizowanej 

 kolumny pieszych po jezdni podczas mgły); 

o Kary pieniężne nakładane przez PIP (np. przechowywanie przez nauczyciela chemii 

 środków chemicznych w naczyniach po produktach spożywczych); 

 

 odpowiedzialność karną: 

o Prokurator –wkracza w przypadku rażącego niedopełnienia obowiązków przez 

 nauczyciela przez co naraził ucznia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, 

 uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia;  

 

 odpowiedzialność cywilną: 

o Odpowiedzialność w formie zadośćuczynienia dla poszkodowanego ucznia wynikająca 

 z Kodeksu cywilnego (Art. 444-446). 

 



Obowiązki nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć 
 

 posiadać wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych           

z powierzonym stanowiskiem pracy lub pełnioną funkcją; 

 

 odbyć w tym zakresie stosowne instruktaże i szkolenia; 

 

 znać obowiązujące w szkole instrukcje i regulaminy dotyczące bezpiecznej organizacji pracy; 

 

 po dzwonku kończącym przerwę otworzyć klasę, przejąć uczniów od nauczyciela dyżurnego. 

 



 Obowiązki nauczyciela w klasie 

 nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy; 

 zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia; 

 sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji  nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów; 

 zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, np.: czy nie są zbite lub pęknięte; 

 zwrócić uwagę na stan instalacji elektrycznej, czy np.: nie są powyrywane kontakty; 

 sprawdzić czy nie ma zniszczonych stołów i krzeseł, co może zagrażać bezpieczeństwu uczniów; 

 w przypadku stwierdzenia usterek lub gdy sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, 

nauczyciel ma obowiązek powiadomienia o tym dyrektora szkoły celem spowodowania usunięcia 

zagrożenia; 

 do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym 

miejscu; 

 przed rozpoczęciem lekcji winien zadbać o wywietrzenie Sali; 

 sprawdzić temperaturę, oraz oświetlenie sali lekcyjnej, pracowni gdy zachodzi konieczność 

korzystania ze sztucznego światła; 

 zapoznaje uczniów z regulaminem pracowni i instrukcjami obsługi sprzętu będącego do ich 

dyspozycji; 

 nauczyciel określa  zasady korzystania z sali lekcyjnej, pracowni i pomocy dydaktycznych; 

 informuje o  przebiegu lekcji oraz o środkach i zasadach bezpieczeństwa; 

 podczas zajęć nauczyciel nie może uczniów pozostawić bez żadnej opieki, 

 



 Obowiązki nauczyciela w klasie cd. 

 w nadzwyczajnej sytuacji winien wyprowadzić uczniów z sali, pracowni oraz  zgłosić                        

to nauczycielowi z sali obok,  (sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za uczniów); 

 uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel powinien zwalniać pojedynczo. Winien brać pod 

uwagę fakt, iż uczniowie najczęściej dopuszczają się nierozważnych czynów kiedy                           

są w grupach bez opieki dorosłych,; 

 w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli zaistnieje taka potrzeba musi udzielić pierwszej 

pomocy i  bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu dyrektora; 

 powinien także kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie lekcji. Korygować zauważone 

błędy w pozycji siedzenia; 

 zadbać o czystość, ład i porządek sali lekcyjnej, pracowni podczas trwania lekcji i po jej 

zakończeniu; 

 po skończonej lekcji powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia 

przez wybiegających uczniów (może to spowodować uderzenie w przechodzących na korytarzu); 

 nauczyciel obowiązany jest  przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia lekcji         

oraz do respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

  Nadzór nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, a także przed i po zajęciach 

określa regulamin dyżurów. Regulamin jest załącznikiem do regulaminu pracy. Organizację                      

i harmonogram dyżurów nauczycieli ustala dyrektor szkoły po rozpoznaniu potrzeb szkoły.                   

W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką nauczycieli. Przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych powinni przebywać na boisku szkolnym (na świeżym powietrzu).  



Obowiązki nauczyciela dyżurnego podczas przerw 

międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem zajęć 

 Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel obowiązany jest do: 

o punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 

o znać regulaminy pełnienia dyżuru obowiązujące na poszczególnych kondygnacjach, boisku  
i pozostałym terenie szkoły; 

o aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań  odbiegających  
od przyjętych norm; 

o reagowania na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne 
postawy wobec kolegów; bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych, 
wchodzenia na drzewa, płoty  itp.); 

o przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal 
lekcyjnych (przewiewy); 

o dbania by uczniowie nie śmiecili, brudzili, dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 
szkolnych oraz by nie niszczyli roślin; 

o zwracania uwagi na przestrzeganie przez młodzieżą ustalonych zasad wchodzenia do budynku 
szkolnego i sal lekcyjnych; 

o dopilnowania, by w czasie przerw sale lekcyjne były wywietrzone - nie powinno się otwierać 
dużych skrzydeł okiennych; 

o dopilnowania i egzekwowania, zakazu opuszczali terenu szkoły podczas przerwy; 

o niedopuszczania do palenia  papierosów, na terenie szkoły; 

o kontrolowania toalet szkolnych; 

o natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osób postronnych. 



Przepisy BHP w szkołach i placówkach 

publicznych 
 

 Przepisy ogólne: 

o Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych             
i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć 
obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

o Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalany                 
z uwzględnieniem:  

1)   równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia; 

2)   różnorodności zajęć w każdym dniu; 

3)   nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem  
    przedmiotów, których program tego wymaga. 

o Dyrektor szkoły zobowiązany jest również do organizowania dla pracowników szkoły różnych form 
szkolenia w zakresie BHP; zapoznawania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami                  
i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów 
przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.  

o Budynki szkoły oraz przynależne do nich tereny i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym 
warunkom BHP oraz posiadać urządzenia p.poż zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie.  

o Teren szkoły powinien być właściwie oświetlony i ogrodzony, a dziedziniec posiadać równą 
nawierzchnię i ścieki do odprowadzenia wody deszczowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne 
zagłębienia na terenie szkoły powinny być zakryte lub trwale zabezpieczone w inny sposób. Szlaki 
komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły powinny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające 
wyjście bezpośrednio na jezdnię i w miarę możliwości powinny wychodzić na ulicę o najmniejszym 
natężeniu ruchu.  

 



Przepisy BHP w szkołach i placówkach 

publicznych 

 W pomieszczeniach w których odbywają się 
zajęcia teorii, zapewnia się temperaturę min. 
18°C, natomiast w warsztatach szkolnych 14°C. 

 

 

 min. 18°C 

 min. 14°C 
 

 



Przepisy BHP w szkołach i placówkach 

publicznych 

  W pomieszczeniach szkolnych a w szczególności w gabinecie 

lekarskim, pokoju nauczycielskim, laboratoriach, pracowniach  

i warsztatach szkolnych oraz pokoju nauczycieli W.F., kierownika internatu 

(bursy) oraz kuchni, powinny znajdować się apteczki wyposażone  

w niezbędne środki    do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją  

o zasadach jej udzielania. 

 



Przykładowe wyposażenie apteczki 
• Maska do sztucznego oddychania w opakowaniu t - 1szt. 

• Szyna do unieruchomienia złamań  

• Opatrunek hydrożelowy schładzający 10 cm x 10 – 2 szt. 

• Folia izotermiczna-1 szt. 

• Kompres gazowy 9 cm x 9 cm 1op. = 3szt.-2 szt. 

• Kompres gazowy 5 cm x 5 cm 1op. = 3 szt.– 2 szt. 

• Opaska podtrzymująca, dziana 10 cm x 4m 

• Chusta trójkątna– 1szt. 

• Opaska elastyczna 10 cm x 4 m– 2 szt. 

• Opaska elastyczna 8 cm x 4 m– 1szt. 

• Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m– 1 szt. 

• Przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5m– 1szt. 

• Rękawiczki winylowe – 4 szt. 

• Nożyczki do cięcia bandaży,– 1szt. 

 

 



 Urządzenia sanitarne w pomieszczeniach lub wolno stojące powinny znajdować się  w stanie    

pełnej sprawności technicznej i być utrzymane w stałej czystości; 

 W razie opadów śnieżnych przejścia w obrębie terenu szkolnego powinny być oczyszczone            

ze śniegu i lodu oraz posypywane piaskiem; 

 Pomieszczenia szkolne powinny posiadać, zgodnie z obowiązującymi normami, właściwe       

oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową; 

 Stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny powinny być dostosowane do wzrostu uczniów    

i rodzaju pracy; 

 Kuchnie i jadalnie powinny być utrzymane w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie 

technicznym zapewniającym bezpieczne używanie; 

 Gorące posiłki mogą być spożywane w szkołach wyłącznie w jadalniach (stołówkach) lub w innych 

pomieszczeniach wydzielonych na ten cel; 

 W przypadku braku sieci wodociągowej, szkoła powinna posiadać inne należycie zabezpieczone 

źródło zaopatrzenia w wodę zdatną do picia, badaną okresowo zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne, powinny być wietrzone w czasie każdej 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć; 

 Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni przebywać w czasie przerw 

międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli. Uczniom przebywającym      

w czasie przerw w budynku szkolnym należy zapewnić odpowiedni nadzór nauczycieli.  

Przepisy BHP w szkołach i placówkach 

publicznych cd. 
 



Przepisy BHP w szkołach i placówkach publicznych cd. 

 Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których zabroniony jest dostęp osobom nie zatrudnionym   
lub uczniom, powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym dostępem 
osób nieuprawnionych; 

 Klatki schodowe powinny posiadać poręcze odpowiednio zabezpieczone przed zsuwaniem             
się po nich uczniów. Stopnie schodów powinny być równe i szorstkie. Poręcze i balustrady         
przy biegach    i spocznikach powinny spełniać wymagania określone w przepisach budowlanych,    
a otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów powinna być zabezpieczona siatką lub w inny 
skuteczny sposób; 

 W salach lekcyjnych powinna być zapewniona temperatura co najmniej +18OC; 

 W przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury, o której mowa w pkt.17, 
dyrektor szkoły zawiesza czasowo zajęcia szkolne po powiadomieniu organu prowadzącego szkołę; 

 Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może również zawiesić czasowo zajęcia 
szkolne:  

•  jeżeli temp. zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 
 zawieszenie zajęć wynosi -15OC, 

•w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń    
 zagrażających zdrowiu uczniów.  

 Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń       
technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany 
nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia                   
oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora szkoły; 

 W pomieszczeniach szkolnych a w szczególności w gabinecie lekarskim, pokoju nauczycielskim, 
laboratoriach, pracowniach i warsztatach szkolnych oraz pokoju nauczycieli W-F, kierownika 
internatu (bursy) oraz kuchni, powinny znajdować się apteczki wyposażone w niezbędne środki    
do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania; 

 Nauczyciele, szczególnie prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, pracowniach 
chemicznych lub fizycznych, a także zajęcia wychowania fizycznego, powinni być przeszkoleni     
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

 



Przepisy BHP w szkołach i placówkach publicznych cd. 
 Wychowanie fizyczne, sport, turystyka: 

o W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz  w czasie 
zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób 
do tego upoważnionych; 

o Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia 
obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki 
przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun 
dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna                     
być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów  i innych potrzeb; 

o Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien              
być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów; w szkołach specjalnych liczba opiekunów 
powinna być zwiększona odpowiednio do stopnia upośledzenia uczniów; 

o Liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno-sportowych nie powinna przekraczać                   
20 uczestników na jednego wychowawcę (trenera). W przypadku treningu terenowego 
wysokogórskiego, kajakarskiego, żeglarskiego i wioślarskiego na jednego wychowawcę (trenera) nie 
powinno przypadać więcej niż 10 uczestników, jeżeli przepisy szczególnie nie przewidują mniejszej 
liczebności uczestników; 

o W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać szczególną uwagę na stopień 
aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim 
zakresie intensywności; 

o Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni              
w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza; 

o Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 
bezpieczeństwo ćwiczących; 

o Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego 
powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu; w szczególności bramki do gry 
oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem powinny być na stałe przymocowane do podłoża. 
Stan techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone przed każdymi 

zajęciami.  
 

  



Przepisy BHP w szkołach i placówkach 

publicznych cd. 

o Nauka pływania powinna odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych                          

i przystosowanych, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób na jednego opiekuna; 

o Podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostać pod stałym nadzorem i obserwacją 

nauczyciela i ratownika; 

o W rzekach i innych akwenach przed wejściem uczniów do wody powinna być sprawdzona             

jej głębokość na całej przestrzeni przeznaczonej do nauki pływania. Miejsce przeznaczone             

na naukę pływania powinno być wyposażone w sprzęt zapewniający uczniom bezpieczeństwo (koła 

ratunkowe, liny). Szczegółowe warunki organizowania kąpieli uczniów regulują oddzielne 

przepisy; 

o Używane na wycieczkach wodnych kajaki i łodzie powinny być wyposażone w odpowiednią ilość 

sprzętu ratowniczego. Uczniowie powinni być przeszkoleni pod kątem posługiwania się tym 

sprzętem oraz znajomości zasad obowiązujących na wycieczkach wodnych. Nie wolno zezwalać 

uczniom na używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów; 

o W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku           

do których istnieją przeciwwskazania lekarskie; 

o Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem             

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego; 

o Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

 



Co to jest wypadek przy pracy? Podział wypadków 

                Ustawa z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych.  

           Za wypadek przy pracy uważa się : 

o   zdarzenie nagłe; 

o   wywołane  przyczyną  zewnętrzną; 

o   które  nastąpiło  w  związku  z  pracą; 

o   w wyniku wypadku doszło do urazu lub śmierci.  

 

           Za zdarzenie potencjalnie wypadkowe – uważa się zdarzenie, podczas którego doszło do 

zagrożenia zdrowia lub życia  lecz nie doszło do urazu.  Nie zwalnia to jednak przełożonego od 

ustalenia przyczyn i okoliczności owego zdarzenia w celach prewencyjnych! 

            Podział wypadków:  

  zawodowe:   

o przy  pracy; 

o traktowane na równi  z  wypadkiem przy pracy; 

o przy  realizacji  umów – zleceń; 

o w drodze do i z pracy. 

    pozazawodowe 



Za ciężki wypadek przy pracy  

      uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, 

takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 

uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje 

organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 

psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo 

trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała  np.: amputacje . 

 

Za zbiorowy wypadek przy pracy  

      uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy             

co najmniej dwie osoby.  

 



Najczęstsze przyczyny wypadków w szkole.  

Profilaktyka – zapobieganie 
 

  Ograniczając i likwidując zagrożenia w szkole należy zwrócić uwagę na bardzo 
ciekawe zjawisko. Otóż im doskonalsza staje się strona techniczna i lepiej kształtują się 
czynniki natury organizacyjnej szkoły, tym bardziej spada ogólna liczba wypadków.  
Jednocześnie jednak wzrasta procent wypadków, których główne przyczyny wiążą się  
z niebezpiecznymi postawami. I tak w różnych szkołach procent tego typu wypadków waha 
się w granicach od 70 do 80 %. 

 
Skutki wypadków w szkole to: 

o Złamania kończyn górnych i dolnych; 

o Skaleczenia; 

o Uszkodzenia szczęki; 

o Stłuczenia głowy; 

o Pobicia. 

 

  Wypadki w szkole najczęściej związane są z lekkomyślnością młodzieży, która w 
sposób beztroski traktuje bezpieczeństwo swoje i kolegów, biegając podczas przerw                           
po wyfroterowanej, śliskiej podłodze czy zjeżdżając po poręczy schodów. Na lekcjach W.F. 
do takich urazów dochodzi w związku z nieodpowiednim obuwiem, ciasnotą pomieszczeń, 
ćwiczeń niedostosowanych do wieku i kondycji uczniów.  



Skutki wypadków w szkole 

 Złamania, skręcenia kończyn – do tych wypadków najczęściej dochodzi na lekcjach 

W.F. i podczas przerw na wskutek brawurowego zachowania, czy braku wyobraźni; 

 

 Skaleczenia – do takich urazów również dochodzi na wskutek braku wyobraźni              

i bezmyślności. Mają one bezpośredni związek z wybitą szybą, uszkodzoną ławką, 

ostrymi narzędziami (np. przybory szkolne); 

 

 Stłuczenia głowy – są to niebezpieczne urazy wynikające z nieodpowiedniej zabawy 

podczas przerwy, czy odchylania się na krześle do tyłu podczas siedzenia; 

 

 Pobicia – do tych urazów dochodzi podczas bójek w czasie przerw zarówno na 

korytarzach jak i na boisku szkolnym. Do pobić często dochodzi również na wskutek 

ingerencji osób trzecich z poza rejonu szkoły. Niestety jest to coraz częstsza i coraz 

brutalniejsza forma wyżywania się na młodzieży przez starszych kolegów. 



               Działania profilaktyczne zapobiegające  

             wypadkom w szkole 

   

   

  Aby zapobiec powstawaniu takich wypadków należy przeprowadzać rozmowy  

z uczniami na lekcjach wychowawczych, szkolenia BHP dla nauczycieli i obsługi technicznej 

szkoły oraz prowadzić działania profilaktyczne w pełnym tego słowa znaczeniu. 

 

Do działań profilaktycznych zaliczyć należy: 

 

 Zabezpieczyć szkołę przed ingerencją osób z zewnątrz; 

 Zainstalowanie systemu monitoringu; 

 Zakaz oddalania się od budynku bez opieki i powiadomienia nauczyciela; 

 Ponoszenie odpowiedzialności szkoły za uczniów do momentu ukończenia zajęć 

lekcyjnych.  

 



Obowiązki nauczyciela w przypadku różnych 

zagrożeń bhp 
 

  Każdy nauczyciel ma obowiązek znać numery telefonów 

alarmowych, zapoznać  się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w  

szkole i ją przestrzegać. Winien posiadać umiejętność posługiwania się 

podręcznym sprzętem gaśniczym i  znać  obowiązki postępowania na 

okoliczność różnych zagrożeń:  

 

 postępowania  w razie zauważenia ognia; 

 plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych; 

 Zasady  udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

 zasady zachowania się w różnych sytuacjach i wynikające  z tego 

obowiązki. 



Obowiązki nauczyciela w przypadku różnych 

zagrożeń bhp cd. 

  O sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji szkoły  decydują wcześniej podjęte                
i sprawdzone działania i ustalenia: 

 Nauczyciel zna szczegółowy plan ewakuacji z każdej kondygnacji budynku  szkolnego,      
na którym prowadzi zajęcia lub pełni dyżur; 

 Potwierdza zapoznanie się z zasadami zgodnego z nim postępowania; 

 Przestrzega zasadę, iż młodzież opuszczając sale lekcyjną, pracownię zabiera przedmioty 
przyniesione ze sobą (bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni); 

 Nauczyciel zamyka drzwi do Sali lekcyjnej i pozostawia klucze w drzwiach. Dokładnie 
sprawdza, czy nie pozostał w nich żaden uczeń.  Pracownie, które mają być zamykane       
np. informatyczna/ powinien określać odpowiedni zapis w planie ewakuacji, a nauczyciele 
uczący w tych pomieszczeniach klucze do nich przekazują dyrektorowi; 

 Nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie miał lekcję,  
aż do odwołania alarmu; 

 Uczący zabezpiecza dokumentację ( dzienniki lekcyjne, itp.), zabiera ją ze sobą; 

 Nauczyciel i uczniowie powinni czekać na odwołanie alarmu w bezpiecznej odległości,  
we wcześniej w planie ewakuacji wyznaczonych miejscach; 

 Nauczyciel po doprowadzeniu uczniów w wyznaczone miejsce zgłasza prowadzącemu akcję stan 
liczebny uczniów i opiekuje się nimi do czasu innych ustaleń dyrektora lub osoby dowodzącej 
akcją; 

 Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną dyżurni klas wraz z opiekunem mogą 
odebrać płaszcze z szatni dla całej klasy. 

 



      Znaki bezpieczeństwa 
 
Znak stosowany do wskazania  

przycisku pożarowego lub  

ręcznego sterowania urządzeń  

gaśniczych 

 

 

 

Znak wskazuje usytuowanie  

dostępnego telefonu  

przeznaczonego do ostrzeżenia  

w razie zagrożenia pożarowego 

 

 

 

Znak samodzielny lub łączony  

ze znakiem  

"Uruchamianie ręczne" 

 

 

 

 

Wskazuje usytuowanie gaśnicy 

 

 

 

Znak ten stosowany jest na 

drzwiach szafki hydrantowej 

 

Do stosowania w miejscach, gdzie  

palenie tytoniu może być przyczyną  

zagrożenia pożarowego 

 

 
Do stosowania w miejscach, gdzie  

palenie tytoniu lub otwarty ogień może 

być przyczyną zagrożenia pożarowego 

Do stosowania we wszystkich  

przypadkach, kiedy użycie wody  

do gaszenia pożaru jest zabronione 

Uruchamianie ręczne   Hydrant wewnętrzny 

Telefon do użycia w stanie zagrożenia  Palenie tytoniu zabronione 

Alarmowy sygnalizator akustyczny   Zakaz używania otwartego ognia  

Palenie tytoniu zabronione 

Gaśnica      Zakaz gaszenia wodą 



Znak stosowany jest dla  

uniknięcia podawania  

zestawu indywidualnych  

znaków dla sprzętu pożarniczego 

Znak stosowany jest do oznaczenia  

drabiny trwale związanej z obiektem  

i przeznaczonej do działań ratowniczo- 

-gaśniczych straży pożarnej 

Tylko łącznie ze znakami  

wskazującymi sprzęt  

pożarniczy lub urządzenia 

sygnalizacji pożarowej  

i sterowania ręcznego  

dla wskazania kierunku  

do miejsca rozmieszczenia 

sprzętu pożarniczego lub 

urządzenia ostrzegającego 

Znak używany w przypadkach,  

gdy ewentualna przeszkoda 

stanowiłaby szczególne  

niebezpieczeństwo  

Do wskazania obecności  

materiałów łatwo zapalnych 

Do wskazania obecności  

materiałów utleniających się 

Do wskazania możliwości  

występowania atmosfery  

wybuchowej gazów palnych  

lub materiałów wybuchowych 

 

 

Zestaw sprzętu pożarniczego    Nie zastawiać  

Drabina      Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwo zapalne 

Kierunek do miejsca rozmieszczenia   Niebezpieczeństwo pożaru - materiały utleniające 

Niebezpieczeństwo pożaru - materiały wybuchowe 

sprzętu pożarniczego lub urządzenia 

ostrzegającego 



 
Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego 

 
PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

jest to sprzęt gaśniczy uruchamiany ręcznie służący do zwalczania 

pożarów w początkowej fazie (w zarodku). 

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy:  

Gaśnice,  

koce gaśnicze,  

hydranty wewnętrzne.   

Efekt akcji gaśniczej, a także bezpieczeństwo jej prowadzenia 

zależy od wielu czynników, między innymi od wyboru 

odpowiedniego środka gaśniczego. Dokonanie prawidłowego 

wyboru zależne jest od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego 

minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu. 
 

  



Gaśnica podręczna  

jest to przenośne urządzenie o 

masie brutto do 20 kg i masie 

środka gaśniczego do 12 kg, w 

którym ciśnienie wewnętrzne 

umożliwia wyrzucenie środka 

gaśniczego. 



Typy gaśnic 

Podział:  

- ze względu na rodzaj użytego środka gaśniczego:  

 

 GW – gaśnica pianowa  

●nie gasić: 

● ciał reagujących z wodą, jak np. sód, potas, karbol, wapno 

● ciał palących się w postaci żaru w wysokich temperaturach 

● instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem 

To stalowa butla wyposażona w specjalną końcówkę 

zamocowaną na końcu węża, wypełniona 3%wodnym roztworem 

środka spieniającym o nazwie  Sthamex  AFFF.  W oddzielnym 

zbiorniku znajduje się sprężone suche powietrze lub azot, który 

wyrzuca pianę na zewnątrz. 



GP –  proszkowa 

To stalowa butla wypełniona proszkiem gaśniczym. 

Wewnątrz znajduje się butla ze sprężonym azotem 

lub dwutlenkiem węgla. Gaz ten po wymieszaniu 

się z proszkiem wydostaje się na zewnątrz w 

postaci obłoku kurzu. Gasi pożar „na sucho” 

odcinając dopływ tlenu do palącego się obiektu. 

ZASTOSOWANIE 

● proszki fosforanowe gaszą  

  pożary grupy A, B, C  

● proszki węglanowe gaszą  

  pożary grupy B, C 

● urządzenia elektryczne pod  

  napięciem do 1 kV  

● pożary grup D (proszek D) 
●nie gasić: 

● części ruchomych maszyn 

● komputerów i sprzętu elektronicznego 



GS –  śniegowa 

To stalowa grubościenna butla stalowa wyposażona 

w charakterystyczną tubę. Podstawowym 

czynnikiem gaszącym jest skroplony dwutlenek 

węgla (CO2), którego temperatura po wydostaniu 

się na zewnątrz butli wynosi około –76 0 C. Zbija 

mechanicznie płomień dzięki sile podmuchu, nie 

pozostawia śladów po użyciu. 
 

 

ZASTOSOWANIE 

● pożary grupy B i C  

● urządzenia i instalacje pod napięciem do 1 kV . 

●nie gasić: 

● pożarów siarki, węgla, metali lekkich,  

● palących się ludzi, 

● silnie rozgrzanych elementów konstrukcji urządzeń. 



- ze względu na sposób magazynowania wyrzutnika (gazu):  

● X - zarówno środek gaśniczy jak i wyrzutnik znajdują się, w tym 

samym zbiorniku (mówi się wtedy że gaśnica jest pod stałym 

ciśnieniem)  

● Y - wyrzutnik (dwutlenek węgla) powstaje w wyniku reakcji 

chemicznej 

● Z - gaśnice z oddzielnym zbiornikiem (tzw. "nabojem") 

zawierającym gaz wyrzutowy  



Przykłady 

GPW- 2X AF GP- 12Z ABC GS- 6X BC 
Gaśnica pianowa, 2 dm3 

proszka gaśniczego pod 

stałym ciśnieniem, 

materiały stałe żarzące się i 

gorące tłuszcze 

Gaśnica proszkowa, 12 

kg proszku, nabój z 

gazem, materiały stałe 

żarzących się, ciecze 

palne oraz gazy 

Gaśnica śniegowa, 6 

kg skroplonego CO2, 

stałe ciśnienie, ciecze 

palne, gazy 



Koc gaśniczy jest to sprzęt gaśniczy służący 

do mechanicznego odcinania dopływu 

powietrza do płonących materiałów. 

Wykonany jest z włókna szklanego. Dawniej 

koce gaśnicze wykonywane były z włókien 

konopi w splocie z włóknami azbestu. Ma 

powierzchnię ok. 3m2. Użycie polega na 

szczelnym przykryciu małego, płonącego 

przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. 

Używając koca należy pamiętać, by 

przykrywać zarzewie ognia od swojej 

strony, aby uniknąć poparzenia ogniem. 

Może być użyty do gaszenia palącego się 

ubrania. 



Wadą koca gaśniczego jest to, iż może być on użyty 

skutecznie tylko do gaszenia niewielkich źródeł ognia i 

umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. 

Zaletą koca gaśniczego jest możliwość wielokrotnego użycia 

i nieniszczenie gaszonych przedmiotów. 

Koc gaśniczy jest odporny na parę, 

chemikalia, korozje wodne i 

działania wysokich temperatur. 

Mogą być używane w sposób ciągły 

w temp. Od 200 - 500°C, 

krótkotrwale do temp. 700°C. 



Hydrant wewnętrzny jest urządzeniem 

przeciwpożarowym umieszczonym na sieci 

wodociągowej wewnętrznej, służącym do gaszenia 

pożarów z grupy A. Umożliwia on dogodne 

gaszenie pożaru - z większych niż gaśnica 

odległości. 



Instrukcja obsługi 

hydrantu  



Polska Norma PN 92/N-01256/02 Znaki 

bezpieczeństwa. Ewakuacja, określa znaki 

ewakuacyjne jako znaki informacyjne, które 

zapewniają wizualną informację o przebiegu 

drogi ewakuacyjnej, w świetle dziennym, 

sztucznym oraz przy braku oświetlenia – po 

nagłym wygaśnięciu światła. 

ZNAKI EWAKUACYJNE 



ZNAKI EWAKUACYJNE 

 

 
                                Wyjście ewakuacyjne  

 

 

 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej  

 

 

 
                  Kierunek drogi ewakuacyjnej  

 

 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej  

 
schodami w dół lub w górę 

 

 
                                   Drzwi ewakuacyjne  

 

 

 
                                Ciągnąć aby otworzyć  

 

 

 



Drogi ewakuacyjne – przykład oznakowania 



Kierunek do wyjścia  

drogi ewakuacyjnej 

Drogi ewakuacyjne – przykład oznakowania 





PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA 

• Prawny obowiązek udzielania pomocy jest określony artykułem 164 
kodeksu karnego, który w całości brzmi jak następuje: 

•  §1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej 
udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu - podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 

•  §2. Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne 
poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w których 
możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby 
bardziej do tego powołanej 

 
 

 

 

 

 

 



Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

2 oddechy ratownicze 

30 uciśnięć 



OCEŃ BEZPIECZEŃSTWO! 

 

Miejsca zdarzenia 
 

Ratownika 
 

Poszkodowanego 
 

Świadków 

Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ 

Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



Potrząśnij za barki 

Zapytaj:  

“Czy wszystko w porządku” 

Jeżeli poszkodowany 

zareaguje: 

• Pozostaw go w pozycji w zastanej 

• Dowiedz się co jest nie w 

porządku 

• Regularnie powtarzaj ocenę 

OCEŃ PRZYTOMNOŚĆ 



WOŁAJ O POMOC 

Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE 

Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



OCEŃ ODDECH 

Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



OCEŃ ODDECH 

• Patrz, słuchaj i staraj się 
wyczuć obecność 
PRAWIDŁOWEGO 
oddechu 

 

• Nie pomyl oddechu 
agonalnego               z 
PRAWIDŁOWYM 
oddechem 



ODDECH AGONALNY 

• Występuje tuż po zatrzymaniu pracy serca w 
40% nagłych zatrzymań krążenia 

 

• Opisywany jest jako słaby, ciężki, głośny lub 
łapanie powietrza 

 

• Jest objawem zatrzymania krążenia 

 



Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



30 UCIŚNIĘĆ 

Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



• Połóż nadgarstek jednej ręki 

na środku klatki piersiowej 

• Połóż drugą rękę na 

pierwszej 

• Spleć palce 

• Uciskaj klatkę piersiową 

– Częstość 100 min-1 

– Głębokość 4-5 cm 

– Równy czas uciśnięcia               

i relaksacji 

• Jeżeli to możliwe ratownicy 

prowadzący RKO powinni się 

zmieniać co 2 minuty 

UCISKANIE KLATKI PIERSIOWEJ 



ODDECHY RATOWNICZE 

Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



ODDECHY RATOWNICZE 

• Zaciśnij nos 

• Obejmij wargami usta 
poszkodowanego 

• Dmuchaj dopóki nie 
uniesie się klatka 
piersiowa 

• Poświęć na to około       1 
sekundę 

• Pozwól klatce opaść 

• Powtórz 



KONTYNUUJ RKO 

 

 

 

 

 

 

      30    2 



Oceń bezpieczeństwo 

Oceń przytomność 

Wołaj o pomoc 

Udrożnij dr. oddechowe 

Oceń oddech 

Zadzwoń 112 

30 uciśnięć 

2 oddechy ratownicze 



JEŻELI POSZKODOWANY ZACZNIE 
PRAWIDŁOWO ODDYCHAĆ UŁÓŻ GO                

W POZYCJI BEZPIECZNEJ 





RKO U DZIECI 

• Można wykorzystać tą 
samą co u dorosłych 
technikę prowadzenia 
RKO. 

 

• Uciśnięcia 1/3 
głębokości klatki 
piersiowej. 



 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 
                 


