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REGU LAM|N BEZPIECZEŃSTWA
, l HIGIENY PRAGY

ZESPOŁU SZKOŁ LICEALNYCH l TECHNICZNYCH NR 1

podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy tekst jednolity (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz, 94
ze poż. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 marca 1983 r, o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z ,1983 r. Nr 35, poz. 163
zpoż. zm).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spońu z dnia 31 grudnia 2002 r, w sprawie
bezpieczeństwa ihigienyw publicznych iniepublicznych szkołach iplacowkach (Dz. U. z2003
r, Nr 6 poz.69).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z
pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru kańy wypadku w drodze do pracy lub z pracy
oraz terminu jej sporządzenia (Dz. U. z 2002r. Nr 237 poz.2015)

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy.

6, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 1860 zpoż.
zm.)

7. Rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciązliwych
lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545, ze zm.)

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24,8.2004 r, w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym i warunkow ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz.
2047, ze zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia ,1 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z2005 r, Nr 259, poz,2173)



1.

Postanowienia ogólne

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, zwany
dalej dyrektorem zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole,
a takze bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
organizowanych przez szkołę lub poza obiektami należącymi do szkoły.
Dyrektor zarządza sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy za
pośrednictwem słuzby bhp.
W skład słuzby bhp wchodzą: Starszy lnspektor ds. bhp zwany dalej
inspektorem bhp, p.o. Społecznego lnspektora pracy.

Wstępne zasady bhp

1. Dyrektor jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

2, Dyrektor jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

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

4. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy pzed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

5. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się
z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1, Szkoleniami w zakresie bhp objęci są wszyscy pracownicy.
2, Wyróznia się następujące rodzaje szkoleń:
a) wstępne ogólne zwane dalej "instruktażem ogólnym" (prowadzone przez

starszego inspektora ds. bhp dla nowo przyjętych pracowników)
b) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem

sta n owiskowym ". (p rowadzo n e przez kie rown i ków ko m ó rek)
c) szkolenia okresowe, które odbywają:. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,

nie rzadziej niż raz na 5 lat,. pracownicy słuzby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby
wykonujące zadania tej słuzby; nie rzadziej niż raz na 5 lat,t pracownicy administracyjno-biurowi, nie rzadziĄ niż raz na 6 lat,r pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych; nie rzadziej niż
razna 3lata,r nauczyciele, nie rzadziĄ niż raz na 6 lat.

2.

3.



Obowiązki pracowników
na wszystkich stanowiskach pracy z zakresu bhp

P racown i k zobowiązany jest:
1, Znać i przestrzegaó ogólne i szczegółowe przepisy i zasady bhp dotyczące

pracy na zajmowanym stanowisku.
2, Uczestniczyc w szkoleniach i instruktażach oraz w sprawdzianach znajomości

przepisów bhp,
3. Wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzen i wskazówek
przełożonych.

4. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład
w miejscu pracy.

5, Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

6. Stosowaó środki ochrony zbiorowej, a także używa przydzielonych mu
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich
przeznaczeniem.

7, Powiadamiać niezwłocznie przełożonego o zauważonym w szkole wypadku
przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega
współpracowników, a takze inne osoby znajduiące się w rejonie zagrożenia,
o grożącym im niebezpieczeństwie.

8. Współdziała z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Obowiązki osób kierujących pracownikami z zakresu bhp

Osoba kierująca pracown ikami :

1, Organizuje stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. Dba o sprawność środków ochrony indywidualnej i stosowanie ich zgodnie z
przeznaczeniem.

3. Organizuje, przygotowuje i prowadzi prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

4, Dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia
technicznego, a takze o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich
stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp

pracodawca:
1. Ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
2, Podstawowym obowiązkióm pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia

pracown ików poprze z zapewnien ie im bezpiecznych i h igienicznych warunków



Prac!, Przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki; realizuje
ten obowiązekpoprzez,

a) właściwą organizację pracy,
b) systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp,
c) zapewnienie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp,
d) wykonywanie zaleceń państwowych organów nadzoru,
e) wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

3. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od
dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomió na piśmie właściwego
inspektora pracy iwłaściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu,
rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

4, Powołuje koordynatora do nadzoru nad warunkami pracy pracowników
zatrudnionych u róznych pracodawców, a wykonujących pracę w tym samym
miejscu,

5. lnformuje pracowników o występującym na stanowiskach pracy ryzyku
zawodowym.

Uprawnienia pracown ików

Pracownik ma prawo do:
a) odmowy pracy z powodu wystąpienia zagrożenia życia czy zdrowia,
b) odmowy pracy zprzyczyn psychofizycznych,
c) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Uprawn ien ia pracodawcy

Pracodawca ma prawo do:
a) stosowania kar porządkowych,
b) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji porządku
w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
PrzeciwpoŹarowych, a takze przyjętego sposobu potwierdzania przybycia
iobecnoŚci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
pracodawca moze stosować:

a) karę upomnienia,
b) karę nagany.
2, Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy lub przepisów przeciwpozarowych, opuszczenie pracy - bez
usPrawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub
sPozYwanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca moze równiez stosować
karę pieniężną. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień
nieusprawiedliwionej nieobecności, nie moźe być wyższa od jednodniowego
wYnagrodzenia pracownika, a łącznie kary pienięzne nie mogą przewyższac
dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po
dokonaniu potrąceń.



1.

2,

3,

Zadania lnspektora bhp

Pełnifunkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów
izasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
lnformuje dyrektora, o stwierdzonych zagrozeniach zawodowych oraz
występuje z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania
stwie rd zo n y ch zagr ożen.
Bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju szkoły oraz
przedstawia propozycję dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań
tech n i czn o - or ganizacyj nych, za pewn iaj ących po p rawę sta n u bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Bierze udział w ocenie założen i dokumentacji dotyczących modernizacji
szkoły albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłasza wnioski
dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych
założeniach i w dokumentacji.
Bierze udział w przekazyrła n i u do użytkowa n i a :

a) przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń
mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i uczniów,
Sporządza okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
oraz poprawę warunków pracy,
Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów
iinstrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
w ustalaniu zadan osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy.
Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wnioskow wynikających z badania przyczyn i okoliczności
tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontroluje
realizaĄi tych wn iosków.
Prowadzi rejestry, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków
przy pracy, stwierdzonych chorob zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
atakże przechowuje wyniki badań ipomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.
Doradza w zakresie przepisów orazzasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się
z wykonywaną pracą.
Doradza w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na
których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki
uciązliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej.
Organizuje szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zapewn ia właściwą adaptację zawodową nowo zatrud n ionych pracown ików.
Współpracuje z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowania
wyników badań.
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19.

20.

17. Współdziała ze Społecznym lnspektorem pracy olaz z organizacjami
związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu
przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie
iw zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

18. Uczestniczy w zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa
i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym iwypadkom
przY pracy.
lnicjuje i rozwija na terenie szkoły różne formy popularyzacji problematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
Przeprowadza kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w szkole.
Kontroluje realizację opieki nad młodzieżą podczas przerw.
Występuje do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia
stwierdzonych zagrożen wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz
uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Występuje do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników
wyrózniających się w działalności na rzecz poprawy warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Występuje do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do
pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

25. Niezwłocznie wstrzymuje pracę maszyny lub innego urządzenia technicznego
w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika
albo innych osób.

26. Niezwłocznie odsuwa od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy
wzbronionej.

27. Niezwłocznie odsuwa od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub
sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrozenie życia lub
zdrowia własnego albo innych osób,

28. Wnioskuje do dyrektora szkoły o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć
w szkole w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia pracowników, uczniów albo innych osób.

Zadania p.o. Społecznego lnspektora Pracy

Społeczny inspektor pracy moze:
1, Kontrolować stan budynku, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz

procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i hieny pracy.
2. Kontrolować przestrzeganie przepisow prawa pracy, postanowień układów

zbiorowych i regulaminów pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, uprawnień
młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

3. Brać udział w ustalaniu okoliczności i pzyczyn wypadku jak również
w analizowaniu przyczyn wypadku.

4, Uczestniczyc w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy.
5. Podejmować dziania na rzecz aktywnego udziału pracowników

w kształtowaniu właściwych warunków pracy bhp,
6. Wstępu do pomieszczeń szkolnych.

21.
22,

23,

24,



Zasady ogólne bezpieczeństwa i higieny w szkole

1. Dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych
obiektów przynajmniej raz w ciągu roku, Z ustaleń kontroli sporządza się
protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor
przekazuje organowi prowadzącem u.

2, Jezeli specyfika programu nauczania pozwala, w planie zajęc dydaktyczno-
wychowawczych szkoły uwzględnia się:
a) potrzebę równomiernego obciązenia zajęciami w poszczególnych

dniach tygodnia,
b) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu,
c) zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęc z tego samego

przedmiotu.
3, Szkoła posiada plan ewakuacji szkoły, który umieszcza się w widocznym

miejscu w szkole, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
4, Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób v,tyrażny i trwały.
5. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły

przeprowadza się pod nieobecność uczniów w tych pomieszczeniach.
6. Teren szkoły ogradza się. Na terenie szkoły zapewnia się właściwe

oświetlenie, równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk, sprawność instalacji do
odprowadzania ścieków i wody deszczowej.

7. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły zakrywa
się odpowiednimi pokrywami lub tnruale zabezpiecza w inny sposób.

8. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren zabezpiecza się w sposób
uniemoźliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.

9. W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły oczyszcza się ze śniegu
i lodu oraz posypuje piaskiem,

10. Urządzenia sanitarnohigieniczne są utrzymywane w czystości iw stanie pełnej
sprawności tech n icznej.

11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną
bieżącąwodę oraz środki higieny osobistej.

12, W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację
iogrzewanie,

13. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły,
dostosowuje się do wymagań ergonomii,

14. Szkoły nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub ceńyfikaty.
15. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wietrzy się w czasie kazdej

przerwy, aw razie potrzeby także w czasie zajęc.
16. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru

nauczyciela.
17, Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela lub

innego pracownika szkoły upoważnionego przez dyrekcję.
18, Jezeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umozliwia się uczniom

przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świezym powietrzu.
't9. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom

nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
swobodnym do nich dostępem.

20. Schody wyposaźa się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed
ewentualnym zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie.



21. Otwańą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką lub w
inny skuteczny sposób.

22. W pomieszczeniach, w ktorych odbywają się zajęcia, zapewnia się
temperaturę, co najmniej 18'C.

23. Jeżeli nie jest mozliwe zapewnienie temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na
czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

24. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego moźe zawiesić zajęcia na czas
oznaczony, jezeli:
a) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach

poprzedzających zawieszenie zajęc wynosi -15'C lub jest niższa,
b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozic zdrowiu

uczniów.
25. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone

zajęcia,lub stan znajdującego się w nim wyposazenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeń stwa, n ied o p u sz czalne jest rozpoczęcie zajęć.

26. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie
się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone
opiece szkoły.

27, Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pracownię
chemiczną, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, wyposaża się w
apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pienruszej pomocy
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

28, Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w pracowni chemicznej,
atakże zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie
udzielan ia pienruszej pomocy.

29. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska moźe mieć miejsce po
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt
iśrodki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru
i bezpiecznych warunków pracy.

Zasady bhp obowiązujące w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz
stanowiskach praktycznej nauki zawodu

1. W pracowniach szkoły, wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu
regulamin, określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni.

2. Substancje i preparaty chemiczne umieszcza się w odpowiednich
pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub
preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla
zdrowia,

3, Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów
o substancjach i preparatach chemicznych przechowuje się w zamkniętych
pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu.

4. Dyrektor zapewnia udostępnienie kań charakterystyk niebezpiecznych
substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom
prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów.

5. Uczniów zaznajamia się z kańami charakterystyk niebezpiecznych substancji
i preparatów, jeżeli substancje te są uzywane w czasie zajęć.



Zasady bhp obowiązujące podczas zaięć z wychowanie fizycznego,
spońowych iturystyki

1. W czasie zawodów spońowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie
mogą pozostawacbez opieki osób do tego upoważnionych.

2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej
sp rawn oś ci fizy cznej i wyd o l n ości ćwiczących .

3. Uczestnika zajęć uskarzającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się
w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego
rodziców (prawnych opieku nów),

4, Cwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń
zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących,

5. Bramki i kosze do gry oraz inne uządzenia, których przemieszczenie się
moze stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.

6. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed
kazdymi zĄęciaml

7. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania
ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne
określające zasady bezpiecznego uzytkowania urządzen i sprzętu spońowego

8, Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach,

9. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę
opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek,
stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną
niepełnosprawnośó osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęc,
imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

10, Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz
po przybyciu do punktu docelowego.

11. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i
gołoledzi.

12, Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się
z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.

13, Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać orazkąpać się tylko w
obrębie ,,kąpielisk" i,,pływalni" w rozumieniu przepisów określających warunki
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne.

14. Nauka pływania moze odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu
wyznaczonych i przystosowanych,

15, Uczącym się pływaó i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub
ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.

16. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w
sprzęt ratunkowy,

17. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie
jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym,

18. Niedopuszczalne jest uzywanie łodzi i kajakow podczas silnych wiatrów.
19. Niedopuszczalne jest uządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach,

jeziorach i innych zbiornikach wodnych.



20. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły
sprzętu, którego uzycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w
tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej -
jezeli szkoła nie ma mozliwości zapewnienia warunków bezpiecznego
korzystani a z tego sprzętu.

Regulaminy

1, Szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na zĄęciach spońowych
reguluje Regulamin korzystania z obiektów spońovvych na terenie szkoły, który
jest zamieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

2, Zasady organizowania wycieczek krajoznawczych i turystycznych określa
Regu lamin wycieczek szkolnych.

3, Zasady korzystania z szatni uczniowskiej określa Regulamin szatni, z którym
zapoznają się wszyscy uczn iowie,

4, Zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas przerw realizują nauczyciele
na podstawie Regulaminu pełnienia dyzurów przez nauczycieli podczas
przenM,

Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa w pracy

Nie należy
1. Wykonywać robót, które nie zostały zlecone przez przełożonego,
2. Usuwać istniejących osłon, zabezpieczeń maszyn i innych urządzeń.
3. Pracować na wysokości, w tym mycia okien bez odpowiedniego

zabezpieczenia, badań lekarskich do pracy na wysokości i przeszkolenia.
4, Ubierać się w luźne i obwisłe ubrania lub części garderoby, których zwisające

końce mogą być przyczyną nieszczęśliwego wypadku.

Stanowczo zabrania się:
1. Wykonywania wszelkiego rodzaju napraw elektrycznych - prace te mogą

wykonywać jedynie pracown icy z od powied n imi u prawnien iam i (elektrycy).
2, Pozostawiania po zakończonej pracy otwańych okien, kanałów, studzienek,

zagłębień itp.
3. Uruchamiania urządzeń jeśli nie jest się do tego upoważnionym.
4. Ręcznego przenoszenia i podnoszenia ciężarów przez kobiety ponad

określone przepisami granice:
a) jeśli praca wykonywana jest stale powyżej 12 kg,
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo (do czterech razy na godzinę

w czasie zmiany roboczej) powyzej 20 kg,
5. Ręcznego przenoszenia ciężarow przez kobiety pod górę (pochylnie, schody):

a) jeśli praca wykonywana jest stale powyżej 8 kg,
b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo (do czterech razy na godzinę

w czasie zmiany roboczej) powyzej 15 kg.
6. Ręcznego przenoszenia i podnoszenia cięzarów przezjednego mężczyznę;

a) przy pracy stałej - powyzej 30 kg,
b) przy pracy dorywczej- powyzej 50 kg.
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7, Niszczenia odzieży roboczej, ochronnej oraz innych urządzeń.
8. Uźywania narzędzi lub pomocy warsztatowych w stanie uszkodzonym.
9, Rozmyślnego zanieczyszczania stanowiska pracy, pomieszczeń socjalno -

sanitarnych oraz innych miejsc ogólnego uzytku.
10. Pozostawiania włączonych urządzeń mechanicznych i elektrycznych bez

nadzoru.
11. Przystępowania do pracy w stanie nielrzeźwym lub choroby.

Szczególna ochrona pracy kobiet

1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem zapisane zostały w art.
176-189' Kodeksu pracy: w tym:. szczególna ochrona zatrudnienia pracownic cięzarnych,. zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej,. zasady zmiany warunków pracy cięzarnych , ,. zakaz zatrudniania przy pracach szczególnie uciązliwych lub

szkodliwych,. urlop macierzyński i wychowawczy,. zasiłki i badania lekarskie,r przeruy na karmienie,. zwolnienie od pracy na opiekę,
2. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub

szkodliwych dla zdrowia, zawartych w rozporządzenia Rady Ministrow z
10,9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciązliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz.545, ze zm,).

3. Wykaz wybranych prac wzbronionych kobietom:
a) ręczne podnoszenie i przenoszenie cięzarów o masie przekraczającej:. 12 kg - przy pracy stałej,. 20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany

roboczej),
b) ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których

maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 m - cięzarów
o masie przekraczającej :. 8 kg - przy pracy stałej,. 15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany

roboczej).
c) kobietom w ciąży i w okresie karmienia:. wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciązenia pracą

tizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na vrrykonanie
pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,. prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany
roboczej,r prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury
powietrza w zakresie przekraczającym 15' C,

d) kobietom w ciąży:r prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony
do 8-godzinnego dnia pracy mierzony zgodnie z Polskimi Normami,
przekracza wańość 65 dB

e) kobietom w ciąży:

ll



r prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natęźeniach
przekraczających wa ńości d la strefy bezp ieczn ej,r prace w środowisku, w ktorym występuje przekroczenie 1l4 wańości
najwyższych d opuszcza l nych n atęźe ń p rom ien iowa n ia nadfioletowego,
określonych w przepisach w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stęzeń i natęzeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy,

r prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

0 prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżĄ 4 godzin na dobę.

Ochrona pracy młodocianych

1, Warunki i sposób zatrudniania pracowników młodocianych zawańe zostały w
ań. 190-206 Kodeksu pracy:
a) czas pracy i nauki (zwolnienie na wypełnianie obowiązku nauki),
b) zatrudnianie przy pracach lekkich,
c) badania lekarskie,
d) zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych i porze nocnej,
e) urlopy wypoczynkowe.
orazw rozporządzeniu Rady Ministrów z 24,8,2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym iwarunków ich zatrudniania przy niektórych ztych
prac (Dz,U. Nr 200, poz. 2047, ze zm.) - ograniczenia w zatrudnianiu przy
wykonywaniu niektórych rodzajów prac.

2. Wykaz wybranych prac wzbronionych młodocianym:
a) ręczne dźwiganie i przenoszenie przezjedną osobę na odległość powyzej

25 m przedmiotów o masie przekraczającej:' PrzY'fiŁTffi:',?i- 
,o *n,

- dla chłopców - 20 kg,. przy obciążeniu powtarzalnym:
- dla dziewcząt - 8 kg,

b) ręczn e orr;.t3r:T§i3§ ; J,'-,Y' r..r"n ó l n ości po sch od ach, któ rych
wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30o, cięzarów o masie
przekraczającej:' PrzY T1l!i:ilW:fii'- ,o nn,

- dla chłopców - 15 kg,. przy obciążeniu powtarzalnym:
dladziewcząt-5kg,

c) prace *ń.i]il:Hr;lr3iikSo.nyonej lub w przysiadzie,
d) prace wykonywane w pozycji lezącej, na boku lub na wznak, w tym

w szczególności przy naprawach pojazdow mechanicznych,
e) prace wykonywane na kolanach, w tym w szczególności przy Ęcznym

cyklinowaniu podłóg, przy pracach brukarskich i posadzkarskich,
f) prace w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychiczne,

np. wymagąące odbioru iprzetwarzania duzej liczby lub szybko po sobie
następujących informacji i podejmowan ia decyzji mogących spowodować
groźne następstwa, szczególnie w sytuacjach przymusu czasowego, w tym
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zwłaszcza obsługa automatycznej linii obróbki i obsługa urządzen
sterowniczych,

g) prace w naraźeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych,
fizy czny ch i biolog icznych,

h) prace w narazeniu na szkodliwe działanie pyłów,
i) prace w narazeniu na szkodliwe działanie czynników fizycznych,
j) prace w narazeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych,
k) prace, podczas ktorych młodociani sąnarażeni na zwiększone

niebezpieczeństwo urazów, w tym w szczególności związane z,,. obsługą młotów mechanicznych, pras, walców, nożyc, krajalnic,
szarpaczy oraz napędow i przystawek przenoszących ruch na
maszyny,. uruchamianiem maszyn i innych urządzen bezpośrednio po ich
naprawie,. obróbką drewna przy uzyciu pilarek łańcuchowych z napędem
elektrycznym lub mechanicznym, obsługą pilarek tarczowych,
taśmowych, ramowych (traków), maszyn do obróbki drewna
o bezpośrednim ręcznym posuwie materiału oraz wszelkich pracach
przy zrywce, pozyskiwan iu i transporcie d rewna,

l) prace związane zwyŃarzaniem i stosowaniem środków wybuchowych i

łatwo palnych oraz wyrobów zawierających te środki,
m) prace obejmujące wytwarzanie, stosowanie i przechowywanie spręzonych,

płynnych i rozpuszczonych gazów,
n) prace zagrażające porazeniem prądem elektrycznym, w tym w

szczególności: prace przy liniach energetycznych będących pod napięciem
lub w poblizu tych linii, prace w rozdzielniach prądu elektrycznego,
w elektrycznych podstacjach, przy transformatorach i nastawniach, wszelkie
prace przy obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod
napięciem, z wyjątkiem napięcia obniżonego (bezpiecznego) orazprac
ko n se nła cyj n ych przy urządze n iach ce ntra l te lefo n icznych,

o) prace na wysokości powyzej 3 m grożące upadkiem z wysokości, w tym
w szczególności:. związane z przymusową pozyqą ciała, w przestrzeni ograniczonej,. narażające na zmienny mikroklimat, prowadzone na zewnątrz budynku.

p) prace przy nieodpowiednim oświetleniu, przy których wykonywaniu
parametry oświetlenia nie odpowiadają Wymaganiom określonym w
Polskich Normach.

Postępowanie w razie wypadku uczniów

1, Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia, niezwłocznie
zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową
pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu
pienruszej pomocy, Powiadamia niezwłocznie dyrektora, który dopełnia
czynności związanych z udzieleniem pienruszej pomocy.

2. O kazdym wypadku dyrektor zawiadamia niezwłocznie rodziców
poszkodowanego i inspektora bhp.

3, Zgodnie z rozdzielnikiem zgłoszenia wypadku powiadamia się następujące
Or§?n!:
a) Organ prowadzący,
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b) Organ nadzorujący (Kuratorium Oświaty),
c) Prokuratora,
d) Państwową lnspekcję Sanitarną(zatrucia pokarmowe) ,

e) ala.
4. Powiadomienie uzaleznione jest od rodzaju wypadku.
5. O wypadku śmieńelnym, cięzkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie

prokuratora i kuratora oświaty.
6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się

n iezwłoczn ie pa ństwowego i nspektora san itarnego.
7. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej

"zespołem", dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający
dopuszczen ie osób n iepowołanych,

8. Jezeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może
wykonać dyrektor, wykonuje je upowazniony przez dyrektora pracownik
szkoły.

9. Członków zespołu powołuje dyrektor.
10, Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację

powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
11. W skład zespołu wchodzą: inspektor bhp oraz p.o. Społecznego lnspektora

pracy.
12. Przewodniczącym zespołu jest inspektor bhp.
13. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko dyrektora, Członek

zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego drugiego
członka, moze złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole
powypadkowym,

14, Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go
osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

15. Protokół powypadkowy podpisują w ciągu 14 dni członkowie zespołu oraz
dyrektor szkoły.

16. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego w terminie 14 dni od dnia ustalenia zawiadomienia
o wypadku zaznaiamia się:
a) poszkodowanego pełnoletniego,
b) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

17, Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia,
z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców
(opiekunów).

18. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia
się z materiałami postępowania powypadkowego,

19. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole.
20. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza

się na ich wniosek.
21. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby mogą

złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
22, Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie

przewodniczącemu zespołu.
23. Zastrzeżenia rozpatruje o r9 a n p rowadzący.
24. Zastrzeżenia mogą dotyczyc, w szczególności:

a) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla
ustalen ia stan u faktycznego,
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b) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem
dowodowym.

25. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:
a) zlecic dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub

przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
b) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania

powypadkowego.
26. Rejestr wypadków uczniów prowadzi lnspektor ds. BHP,
27, Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków

oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się

odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy,

Postępowanie w razie wypadku w pracy pracowników

1. W razie wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć
działania niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
zapewnió udzielenie pienruszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie
okoliczności i przyczyn wypadku .

2, Pracodawca zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający:
a) dopuszczenie do miejsce wypadku osób niepowołanych,
b) uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń

technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane,
c) dokonywanie zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały

wypadek.
3. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego

inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym wypadku
przy pracy.

4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się
n iezwłoczn ie pa ństwowego i nspekto ra san ita rnego.

5. Okoliczności wypadku przy pracy bada zespół powypadkowy.
6. W skład zespołu wchodzą: lnspektor bhp oraz p,o. Społecznego lnspektora

pracy.
7. Zespoł powypadkowy sporządza protokół powypadkowy nie później niz w

ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku i przekazuje
poszkodowanemu.

8. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.
9. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania

powypad kowego zaznĄamia się poszkodowanego,
10. Jezeli poszkodowany zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z

materiała m i postępowa n ia powypad koweg o zaznajam ia się jego rodzi nę,
't1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby mogą

złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

Postępowanie w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy

1. Poszkodowany pracownik jest obowiązany zawiadomić pisemnie o wypadku:
a) swojeg o przełożonego,
b) inspektora bhp.
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2, lnspektor bhp przeprowadza postępowanie wyjaśniające co do czasu, miejsca i

okoliczności wypadku.
3, lnspektor bhp sporządza kańę wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
4, Kańę wypadku inspektor bhp przekazuje poszkodowanemu lub jego rodzinie

oraz do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Mokotów.
5. Jeśli poszkodowany pracownik nie zgadza się z ustaleniami protokołu,

może wnieść dodatkowe wyjaśnienie, ktore zostanie dołączone do karty
wypadku.

Opieka nad zdrowiem pracownika

1. Pracodawca jest zobowiązany stosować środki zapobiegające chorobom
zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami pracy,

2, Badaniom wstępnym podlegają kandydaci do pracy oraz pracownicy
przenoszeni na inne stanowiska pracy,

3. Badaniom okresowym podlegają pracownicy bez względu na rodzaj
wykonywanej pracy; termin badań okresowych ustala lekarz,

4, Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy po niezdolności do pracy
tnruającej ponad 30 dni,

5. Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego
przez pracodawcę.

6. Okresowe i kontrolne badania lekarskie powinno się przeprowadzać w miarę
mozliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywanej pracy pracownik
zachowuje wówczas prawo do wynagrodzenia.

Wykaz stanowisk pracy na którym pracownikom przysługują okulary
korygujące wzrok zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 148, poz.973)

1. Dyrektor szkoły
2, Wicedyrektor
3, Kierownik szkolenia praktycznego
4, Sekretarz szkoły
5. Kierownik gospodarczy
6. pracownik kadr
7, pracownicy sekretariatu

Kwota dofinansowania to 350 zł.

Gospodarka odzieżą i obuwiem roboczym
oraz środkami ochrony indywidualnej

1. Srodki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane
pracownikom bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy.

2, Srodki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech
ochronnych, a odzieź i obuwie robocze do czasu utraty ich cech użytkowych w
stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

3. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których przy
wykonywaniu czynności służbowych występuje naraźenie na działanie
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4.

5.

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, przysługuje odzież i
środki ochrony indywidualnej.
Pracownikom wykonującym pracę, przy któĘ występuje intensywne
brudzenie lub działają czynniki mechaniczne powodujące szybkie niszczenie
obuwia i odzieży własnej pracownika, przysługuje odzież robocza i obuwie
robocze,
Rodzaje przysługującej odzieży, minimalne okresy jej uzytkowania orazwykaz
stanowisk, na których powinny być stosowane środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze określa ,,Tabela norm przydziału środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego". stanowiąca
załącznik do regulaminu.

6. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres
uzywalności odzieży i obuwia roboczego określony w ,,Tabeli" przedłuża się
proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
W przypadku utraty, lub zużycia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
iobuwia roboczego przed upływem okresu określonego w ,,Tabeli", po
spo rządzen i u p rotokołu, pracown ikowi przysłu g uje nowa odzież.
Jezeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika, obowiązany jest on
uiścić kwotę równą nie zamońyzowanej wartości utraconej lub zniszczonej
odzieży,
Wydanie nowej odzieży i obuwia roboczego następuje bezpośrednio po
upływie okresu używalności, jeśli nie odpowiadają warunkom dalszego
uzytkowania,
Odzież i obuwie robocze mogą byó uzytkowane w okresach dłuzszych niż
przewidziane w,,Tabeli", pod waru nkiem zachowan ia właściwości och ron nych
i uzytkowych, Decyzję o przedłuzeniu okresu uzytkowania podejmuje dyrektor
po zaopiniowaniu wniosku przez słuzbę bhp.
Pranie odzieży roboczej zorganizowane zostaje w pralni pomieszczenia nr 408
na koszt pracodawcy.

Przepisy końcowe

Regulamin w sprawie bezpieczeństwa i higieny obowiązuje na czas
nieokreślony.
Zmiana treści Regulaminu moze nastąpić w formie aneksu bądż przez
wprowadzenie nowego Regulaminu.
Postanowienia Regulaminu w sprawie bezpieczeństwa i higieny wchodzą
w zycie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom,

7.

8.

9.

10,

11,

1.

2,

3.

,,iffi#,
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TABELA NORM Pzydziału odziezy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla
Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56

Lp. stanowisko
pracy

oznaczenie l zakres
wyposazenia
R- odziez robocza
O- środki ochronv

czasookres
uźytkowania
m- miesiące
dz.- do zużycia

Uwagi

1 kierownik
gospodarczy

R- buty robocze 24m

2 Sekretarz szkoły R- buty robocze 24m

3 Nauczyciel
wychowania
fizycznego

R - dres
R- obuwie spońowe
R- koszulka spońowa
R- spodenki sportowe

36m
24m
12m
12m

4 Starszy woźny R- fartuch roboczy
R- obuwie profilaktyczne
O- rękawice 9umowe
O- okulary ochronne
O- kamizelka ciepłochronna

18
12
dz.
dz.
dz,

m
m

Wyposaźenie woźnej sal
oimnastvcznvch

5 Rzemieślnik,
konserwator,
pomocnik
rzemieślnika

R- kombinezon
R- koszula robocza
R- obuwie robocze
R- czapka
O- rękawice robocze
O- okulary ochronne
O- szelki bezpieczeństwa
O- maska spawalnicza
O- fańuch spawalniczy
O-rękawice spawaln icze

18m
12m
12m
dz.
dz.
dz.
dz.lwg instrukcji
60m
60m
dz.

Wyposazenie warsztatu
Wyposazenie warsztatu
Wyposazenie warsztatu
Wyposażenie warsztatu

Wyposazenie warsztatu
6 Dozorca R- ubranie robocze

R- buty robocze
R- koszula flanelowa
O- kurtka ocieplana
O- buty filcowo-gumowe
O- czapka ocieplana
O- rękawice robocze
O-rękawice zimowe

24m
24m
12m
36m
36m
dz.
dz.
dz.

7 Pońier R- spodnie + bluza
R- koszula
R- buty
O- kuńka ocieplana
O- czapka ocieplana

18
18
24
dz,
dz.

m
m
m

8 nauczyciel
pracujący przy
obrabiarkach i

pracowniach
ówiczeń do
wytwarzania
cześci

R- fańuch roboczy 24m

Tabela obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
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