
Temat: Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań 

zawodowych. 

Według ogólnych przepisów bhp pracodawca jest obowiązany zapewnić właściwą organizację pracy i 

stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 

oddziaływaniem czynników szkodliwych. Ma on za zadanie chronić życie i zdrowie swoich 

pracowników. Do tego celu powinien stosować możliwe środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, 

które pomogą zmniejszyć zagrożenia. Podstawą prawną stosowania środków ochrony indywidualnej i 

zbiorowej są: 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r„ nr 169, poz. 1650 tekst jedn. ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

środków ochrony indywidualnej (DzU z 2005 r., nr 259, poz. 2173). 

Każdy pracodawca musi stosować niezbędne środki administracyjno-organizacyjne, prawne oraz 

techniczne w celu ochrony zdrowia i życia pracowników podczas wykonywanych zadań zawodowych 

Środki ochrony zbiorowej to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi w tym 

poszczególnych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo 

lub łącznie w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznym stosowanymi w pomieszczeniach 

pracy, maszynach i innych urządzeniach . 

Do podstawowych elementów technicznych ochrony zbiorowej zalicza się m.in.: oświetlenie, 

wentylację i klimatyzację, urządzenia do oddymiania, instalację odgromową om rozwiązania 

konstrukcyjne stosowane w maszynach. 

Oświetlenie: 

• ogólne - równomierne oświetlenie pewnego obszaru bez uwzględnienia szczególnych 

wymagań dotyczących oświetlenia niektórych jego czesz 

• miejscowe - dodatkowe oświetlenie przedmiotu pracy wzrokowej, z uwzględnieniem 

szczególnych potrzeb oświetleniowych, w celu zwiększenia natężenia oświetlenia, uwidocznienia 

szczegółów 

• złożone - składa się z oświetlenia ogólnego i miejscowego. 

• Pomieszczenie, w którym znajdują się pracownicy, powinno być oświetlane światłem 

dziennym, a jeżeli to nie wystarcza, należy zastosować oświetlenie sztuczne 

Wentylacja i klimatyzacja: 

Wentylacja ma za zadanie doprowadzenie i utrzymanie powietrza w taki sposób, aby jego czystość, 

temperatura i ruch miały określone parametry. 

Ze względu na sposób wymuszania ruchu powietrza wentylację dzieli się: 

• naturalną, 



• mechaniczną (wywiewna, nawiewna, nawiewno-wywiewna). Dobranie odpowiedniego 

rodzaju instalacji do poszczególnych procesów technologicznych powinno się odbywać na etapie 

projektowania budynków lub adaptacji już istniejącego budynku 

System oddymiania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 poz.1422) określa, w jakich pomieszczeniach 

istnieje obowiązek instalowania urządzeń do usuwania dymów czy gazów pożarowych 

Instalacja odgromowa: 

Instalacja odgromowa umożliwia wykonywanie pracy także w czasie burz i ulew. 

Ochrona odgromowa polega na zainstalowaniu urządzenia piorunochronnego, którego zadaniem 

jest: 

• przejęcie uderzenia pioruna, a więc niedopuszczenie do wyładowania w obiekt oraz odprowadzenie 

prądu pioruna do ziemi 

• niedopuszczenie do powstania napięć zagrażających bezpieczeństwu ludzi i zwierząt 

• niedopuszczenie do wyładowań iskrowych, mogących spowodować pożar i wybuch 

 

Rozwiązania konstrukcyjne stosowane w maszynach: 

Ochrona przez oddalenie – utrzymanie pracownika poza strefa zagrożenia 

Zachowanie odległości bezpieczeństwa zapewniają: 

• oddalenie 

• odstępy minimalne 

• osłony 

• oburęczne urządzenia sterujące 

Ochrona przez kontrolę dostępu do strefy zagrożenia 

Osłony: 

• ruchome połączone z urządzeniami blokującymi 

• ruchome połączone z urządzeniami blokującymi i / lub regulującymi 

Urządzenia elektroczułe do wykrywania osób: 

• kurtyny świetlne 

• fotokomórki o jednej wiązce 

• obrzeża i listwy czułe na nacisk 

• podczerwień aktywna 

• systemy wizyjne 

• systemu ultradźwiękowe 

Ochrona przy usuwaniu zagrożenia 



Urządzenia zatrzymania awaryjnego: 

• linki bezpieczeństwa 

• przyciski typu „grzybek" 

Odłączanie i rozpraszanie energii: 

• klucz przekładny 

• kłódka 

• rozproszenie energii 

 

Do środków ochrony zbiorowej zalicza się także np.: rusztowania robocze i ochronne,  balustrady 

oraz pomosty robocze. 

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i  

technicznych czy środków ochrony zbiorowej nie jest wystarczające, pracodawca jest zobowiązany 

zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. 

Pracownicy narażeni na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych nie powinni 

wykonywać swoich obowiązków bez środków ochrony przewidzianych dla danego stanowiska. 

Pracodawca jest zobowiązany udostępnić nie tylko środki ochrony indywidualnej, lecz także 

instrukcję ich używania, zapewnić ich kontrolę i konserwację. 

Środki ochrony indywidualnej to odzież lub urządzenia przeznaczone do noszenia lub  używania 

przez pracowników w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub kilkoma zagrożeniami, 

mogącymi mieć negatywny wpływ na ich zdrowie czy bezpieczeństwo pracy. 

Podział środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem: 

• środki ochrony kończyn (obuwie ochronne, ochraniacze stóp, kolan, łokci itd. 

• środki ochrony głowy (hełmy), 

• odzież ochronna (ochraniacze brzucha, klatki piersiowej), 

• środki ochrony twarzy i oczu (okulary ochronne), 

• środki ochrony słuchu (nauszniki, hełmy przeciwhałasowe), 

• środki ochrony układu oddechowego (maski, filtry), 

• środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości (szelki i pasy bezpieczeństwa, 

linki, amortyzatory), 

• środki ochrony izolujące cały organizm (np. kombinezony gazoszczelne). 

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem W przypadku 

występowania kilku zagrożeń i konieczności jednoczesnego stosowania kilku środków ochrony 

indywidualnej, powinny dać się dopasować względem zmniejszenia ich właściwości ochronnych. 

 

 



 Środki ochrony indywidualnej powinny być 

 przeznaczone do osobistego użytku. W wyjątkowych 

 przypadkach mogą być używane przez więcej osób, o ile 

 zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ 

 takiego użytkowania na zdrowie użytkowników. 

 Zapewnienie  oraz dobór środków ochrony indywidualnej 

 leży zawsze po stronie  pracodawcy, który ponosi       

wszystkie koszty związane z ich  udostępnieniem. 

Konieczność stosowania środków  indywidualnej na 

stanowiskach pracy może być oznaczona 

 piktogramami . 
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W każdym zakładzie pracy powinien znajdować się zestaw gaśniczy dostosowany do charakteru 

zakładu pracy i specyfiki ewentualnego zagrożenia pożarem. Do podręcznego sprzętu gaśniczego 

zalicza się: gaśnice, koce gaśnicze, tłumice, beczki z wodą, skrzynie z piaskiem, łopaty, kilofy, siekiery, 

bosaki, drabiny. Do gaszenia pożaru  wykorzystuje się zewnętrzne hydranty i krany czerpalne.  Sprzęt 

gaśniczy w zakładzie musi spełniać określone warunki.  

Podręczny sprzęt gaśniczy: 

Gaśnice służą do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich rozwoju. Napełnione są substancjami 

gaśniczymi, które po uruchomieni- są wyrzucane pod ciśnieniem w postaci strumienia. 

W zależności od środków gaśniczych w nich zawartych, dzieli się pianowe, śniegowe i proszkowe. 

Zestaw gaśnic w danym obiekcie powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które 

mogą wystąpić w tym obiekcie: 

A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których spalanie zachodzi z tworzeniem 

żarzących się węgli; 

B - ciecze i topiące się materiały stałe; 

C - gazy; 

D - metale; 

F -tłuszcze i oleje w pomieszczeniach kuchennych. 

Koce gaśnicze  to płachty o powierzchni około 3-4 m2 wykonane z włókna szklanego lub innej tkaniny 

dopuszczonej do stosowania w tym celu. Służą do mechanicznego tłumienia niewielkich ognisk pożar, 

w szczególności pożarów małych przedmiotów o zwartej budowie. 

Tłumice  to płaskie miotły obszyte wsiąkliwą tkaniną i osadzone na długich drążkach. Tłumice moczy 

się w wiadrach z wodą i uderza nimi miejsce przy miejscu. 

Sito kominowe to sito metalowe zamocowane na metalowej kwadratowej ramce z dwoma 

uchwytami. Wielkość sita wynosi ok. 70 x 70 cm. Sita są stosowane do gaszenia pożarów sadzy w 

przewodach kominowych; zakłada się je na koronę komina, w którym doszło do zapalenia się sadzy. 

Dobrana wielkość oczek sita uniemożliwia wyrzucanie z komina iskier mogących zapalić inne 

materiały. 



Hydronetka to zbiornik z wbudowaną pompką tłokową zaopatrzoną w wężyk zakończony 

prądowniczką. Może być stosowana do podawania wody lub piany. 

Sprzęt pomocniczy. Pomocniczą rolę w gaszeniu pożaru odgrywają: łopaty, kilofy, siekiery, bosaki, 

łomy, szufle, topory. 

Sprzęt gaśniczy powinien znajdować się w miejscach dostępnych i widocznych, np. na korytarzach, 

przy wejściach do budynku i pomieszczeń, na klatkach schodowych. 

 

 


