Zarządzenie Nr 47/2018
Starosty Poznańskiego
z dnia 10 maja 2018 roku
w sprawie: ustalenia wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wymagających szczególnej
sprawności psychofizycznej oraz wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac
szczególnie niebezpiecznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Na podstawie art. 207 § 2, art. 225 § 1 i art. 2374 § 1 i 2 Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm.), § 80
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz § 70 pkt 2 lit a Uchwały Zarządu
Powiatu w Poznaniu Nr 2217/2017 z 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustala się „Wykaz prac wykonywanych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przez co najmniej dwie
osoby" - załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się „Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu"załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się „Wykaz prac w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wymagające szczególnej sprawności
psychofizycznej"- załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 2. 1. Wprowadza się obowiązek przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych występujących w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
2. Wprowadza się Instrukcję bhp przy wykonywaniu prac na wysokości- załącznik nr 4 do zarządzenia.
3. Wprowadza się Instrukcję bhp przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie zostaje wydane w porozumieniu z przedstawicielem załogi.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów, Samodzielnym Stanowiskom i Samodzielnemu
Stanowisku ds. BHP.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 47/2018
Starosty Poznańskiego
z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie: ustalenia wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wymagających szczególnej
sprawności psychofizycznej oraz wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac
szczególnie niebezpiecznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Art. 2374 § 1 i 2 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek
zapoznawania pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz
wydawania instrukcji na stanowiskach pracy. Instrukcje bhp powinny w sposób zrozumiały i jednoznaczny
wskazywać czynności, które pracownik powinien wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania tej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w
sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.
Na podstawie § 81 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.) oraz art. 225 § 1
ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm.) pracodawca określa szczegółowe wymagania bhp prac
szczególnie niebezpiecznych oraz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji zapewniając odpowiedni nadzór, środki zabezpieczające oraz instruktaż pracowników.
Na podstawie art. 207 § 2 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm.) pracodawca określa stanowiska
pracy na których wymagane są szczególne sprawności psychofizyczne.
Treść Zarządzenia Starosty Poznańskiego w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu
opracowano w celu ograniczenia możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.
Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne i zasadne.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 47/2018
z dnia 10 maja 2018 roku

Wykaz prac wykonywanych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego

1. Prace wykonywane na wysokościach powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie

środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.
2. Prace na wysokości powyżej lm, jeżeli wymagają pozycji wymuszonej (odchylonej pochylonej).
3. Prace elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia
w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
4. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem,
z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek
(świetlówek).
5. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg powinno odbywać się
zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca:
a) 25 kg - przy pracy stałej,
b) 42 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy w ciągu godziny).
6. Przenoszenie ciężarów dorywczo dla:
a) kobiet, powyżej 20 kg (nie będących w ciąży lub okresie karmienia, nie mających przeciwwskazań
zdrowotnych),
b) mężczyzn, powyżej 50 kg ( nie mających przeciwwskazań zdrowotnych).

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 47/2018
z dnia 10 maja 2018 roku

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu
Pod pojęciem prac szczególnie niebezpiecznych rozumie się prace określone jako szczególnie niebezpieczne w
przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji
technicznych, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, które
pracodawca uznał jako szczególnie niebezpieczne.
1. Prace szczególnie niebezpieczne:
1) praca na wysokości przy użyciu drabiny - wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m

2)
3)

4)
5)

nad poziomem podłogi lub ziemi, nie osłoniętej ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m
pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi oraz bez wyposażenia w inne stałe konstrukcje lub
urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem.
praca na wysokości powyżej 3 m (wizytowanie terenu - dach budynku) wykonywana podczas
przygotowania i nadzorowania inwestycji,
praca przy użyciu maszyn takich jak:
a) piła tarczowa,
b) szlifierka
prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe.
prace z użyciem materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje i preparaty chemiczne.

2. Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
1) kierujący pracownikami zobowiązany jest określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:
a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
b) odpowiednie środki zabezpieczające (wyposażenie we właściwe zbiorowe i indywidualne ochrony oraz
odzież roboczą dla pracowników wykonujących takie prace).
2) udzielać instruktażu pracownikom obejmujących w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
3) zapoznać podległych pracowników z instrukcjami przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz
udokumentowanie tego faktu na piśmie.
Pracownicy, przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, powinni być odpowiednio
przygotowani zapoznając się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Stanowiska zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych:
Rodzaj wykonywanej
Stosowane środki bezpieczeństwa
pracy niebezpiecznej
1) instruktaż przed wykonywaniem pracy na
Pracownicy
praca na wysokości
wysokości,
Wydziału
powyżej 3 m
2)
zapoznanie
z instrukcją BHP przy pracy na
Inwestycji i
(wizytowanie terenu wysokości,
Remontów
dach budynku)
3) asekuracja przez drugą osobę,
„Zl"
wykonywana podczas
4) odpowiednie środki zabezpieczające (odzież
przygotowania i
robocza),
(wykaz Nr
nadzorowania inwestycji 5) środki ochrony indywidualnej
1/2018/BHP)
Pracownicy
Prowadzenie inspekcji, 1) instruktaż przed wykonywaniem pracy na
wysokości,
Wydziału
odbiór prac związanych z
2)
zapoznanie
z instrukcją BHP przy pracy na
Bezpieczeństwa i montażem lub serwisem
wysokości,
Zarządzania
anten radiowych (dach
3) asekuracja przez drugą osobę,
Kryzysowego budynku) zleconych
4) środki ochrony indywidualnej
„ZK"
przez zewnętrzną firmę
(wykaz Nr
2/2018/BHP)
Stanowisko

Robotnik
gospodarczy
„WA"
(wykaz Nr
3/2018/BHP

Pracownicy
wydziałów
używający
drabin
rozstawnych
(wykaz Nr 4 7/2018/BHP

instruktaż przed wykonywaniem pracy na
wysokości,
2) szelki bezpieczeństwa,
3) zapoznanie z instrukcją BHP przy pracy na
wysokości,
4) asekuracja przez drugą osobę
praca przy użyciu maszyn 1) instruktaż przed wykonywaniem pracy,
2) zapoznanie z instrukcją BHP przy obsłudze
takich jak:
maszyn,
a) piła tarczowa
3) odpowiednie środki zabezpieczające
b) szlifierka
(wyposażenie w odzież roboczą),
4) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
przy poszczególnych czynnościach,
5) stosowanie wyłącznie pilarki
z certyfikatem „B", z ostrą, w pełni sprawną
piłą,
6) stosowanie środków ochrony indywidualnej
1) instruktaż pracowników obejmujący przede
prace konserwacyjne,
wszystkim:
modernizacyjne i
a) imienny podział pracy,
remontowe
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bhp przy poszczególnych
czynnościach
2) bezpośredni nadzór nad tymi pracami,
3) odpowiednie środki zabezpieczające:
a) wykonywanie pracy w zespołach co
najmniej dwuosobowych - w celu
zapewnienia asekuracji,
b) wyposażenie pracowników
w odpowiednie środki ochrony
indywidualnej
praca na wysokości
1) zapoznanie z instrukcją BHP przy pracy na
powyżej 1 m polegająca
wysokości,
na sięganiu dokumentacji
znajdującej się w szafach
przy pomocy drabiny
praca wykonywana na
drabinie

1)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 47/2018
z dnia 10 maja 2018 roku

Wykaz prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

1. Praca kierowców pojazdów samochodowych przewożących pracowników Starostwa Powiatowego w

Poznaniu i inne osoby wskazane przez przełożonego.
2. Praca na wysokości powyżej 3 m:
1) wykonywana podczas przygotowania i nadzorowania inwestycji (wizytowanie terenu, dach budynku),
2) wykonywana podczas prowadzenie inspekcji, odbiór prac związanych z montażem lub serwisem anten

radiowych (dach budynku) zleconych przez zewnętrzną firmę.

ii

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 47/2018
z dnia 10 maja 2018 roku

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac na wysokości
Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad
poziomem podłogi lub ziemi. Prace te powinny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych
do tego celu osób (bezpośredni przełożeni pracowników). Wykonywanie prac na wysokości powyżej 1,5 m
powinno odbywać się przy asekuracji drugiej osoby. Prace na wysokości powyżej 2 m, w przypadkach, gdzie
jest wymagane zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, muszą być
wykonywane przez min. 2 osoby.
I. UWAGI OGÓLNE:
Do wykonywania prac na wysokości może być dopuszczony pracownik (każda osoba zatrudniona przez
pracodawcę, w tym praktykant i stażysta), który spełnia następujące warunki:
1. Posiada szkolenie wstępne w zakresie bhp i ergonomii przy wykonywaniu prac na wysokości.
2. Posiada aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do ww. prac.
3.
Zapoznał się z instrukcją przy wykonywaniu prac na wysokości.
II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
Pracownik powinien:
1) wysłuchać szczegółowego instruktażu wykonywania tych prac. Instruktaż obejmuje imienny podział pracy,
kolejność ich wykonywania oraz wymagania w zakresie bhp przy wykonywaniu tych prac, sposób użycia
środków ochrony indywidualnej (jeśli zachodzi konieczność ich użycia),
2) sprawdzić kompletność wyposażenia na stanowisku pracy,
3) sprawdzić stan techniczny narzędzi, materiałów, drabin (sprawdzić stabilność, wytrzymałość na
przewidywane obciążenie),
III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:
Pracownik powinien:
1) nie rozpoczynać pracy na wysokości bez dokładnego zaplanowania jej wykonania,
2) stosować odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane w zakładowej
tabeli norm ich przydziału,
3) koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach,
4) podczas pracy zachować właściwą pozycję ciała,
5) nie wychylać się poza obrys dachu, podestu, czy drabiny,
6) używać wyłącznie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dostosowanych do specyfiki pracy na
wysokości i koniecznie sprawnych,
7) upewnić się, że wykonujący prace na wysokości umieją posługiwać się przydzielonym sprzętem ochronnym,
8) nie stosować drabin w sytuacji, gdy pracę można wykonać przy użyciu innych urządzeń, np. narzędzi o
odpowiednio długich uchwytach.
Zasady użycia drabin:
Do pracy na wysokości mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze, jedynie w warunkach, w
których wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu
niskiego poziomu ryzyka i krótkotrwałego ich wykorzystania albo istniejących okoliczności, których pracodawca
nie może zmienić.
Przy używaniu drabin przenośnych niedopuszczalne jest w szczególności:
1) stosowanie drabin uszkodzonych,
2) stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg,
3) używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem,
4) używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,
5) ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu,
6) opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów
nie zapewniające stabilności drabiny,
7) stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej
drabiny,
8) ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń — w sposób stwarzający zagrożenia dla
pracowników używających drabiny,
9) wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,
10) przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.
IV.CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Pracownik powinien:
1) uporządkować stanowisko pracy,
2) odłożyć narzędzia pracy w wyznaczone miejsca.
V.CZYNNOŚCI ZABRONIONE:
Zabronione jest zatrudnianie przy pracy na wysokości kobiet ciężarnych poza stałymi galeriami,
pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami posiadającymi pełne zabezpieczenie przed
upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem).
1) spożywanie posiłków na stanowisku pracy,
2) palenie tytoniu, używanie ognia,
3) prowadzenie rozmów telefonicznych,
4) ustawienie urządzeń w miejscu lub bezpośrednim sąsiedztwie ustawienia drabiny (ograniczających swobodę
poruszania się po niej),
5) wspinanie na konstrukcje i maszty, które mogą ulec złamaniu,
6) Zabrania się wykonywania pracy na dachu:

jeżeli do zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność,
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi,
w czasie burzy i przy wietrze o prędkości przekraczającej 10 m/s.
VI. ZASADY POSTĘPOWNIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:
bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, działając spokojnie, szybko i sprawnie. W
przypadkach uzasadnionych wezwać pogotowie ratunkowe.
W przypadku zauważenia pożaru należy postępować zgodnie z instrukcją alarmową na wypadek pożaru.
Uwagi
Na podstawie art. 210 Kodeksu pracy pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają
przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
a)
b)
c)

Tel. alarmowe:
Pogotowie ratunkowe
Straż pożarna
Policja

999
998
997

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 47/2018
z dnia 10 maja 2018 roku

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac z użyciem substancji (preparatów)
niebezpiecznych
I. UWAGI OGÓLNE:
Do wykonywania prac z użyciem substancji (preparatów) niebezpiecznych może być dopuszczony
pracownik, który spełnia następujące warunki:
1. Posiada szkolenie wstępne w zakresie bhp i ergonomii przy pracach związanych z użyciem substancji
niebezpiecznych.
2. Posiada aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do ww. prac.
3. Zapoznał się z instrukcją przy pracach związanych z użyciem substancji niebezpiecznych oraz zapoznał się z
kartami charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych.
4. Ubrany w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przydzielone do stanowiska.
II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: Pracownik powinien:
1) sprawdzić kompletność wyposażenia na stanowisku pracy,
2) sprawdzić termin ważności stosowanych substancji.
III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY: Pracownik powinien:
1) stosować odzież roboczą, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane w zakładowej
tabeli norm ich przydziału oraz w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej,
2) koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach,
3) podczas pracy zachować właściwą pozycję ciała,
4) przestrzegać zasad higieny osobistej,
5) pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
6) unikać wdychania oraz kontaktu z oczami i skórą.
IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY: Pracownik powinien:
3) uporządkować stanowisko pracy,
4) przemyć ręce,
5) usunąć produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
V. CZYNNOŚCI ZABRONIONE:
1) spożywanie posiłków na stanowisku pracy,
2) palenie tytoniu,
3) prowadzenie rozmów telefonicznych,
4) używanie ognia. Niedopuszczalne jest:
1) używanie substancji niebezpiecznych bez stosowania odpowiednich ochron osobistych (np. rękawice
ochronne, półmaski),
2) używanie jednocześnie substancji, które w wyniku zmieszania uwalniać mogą toksyczne gazy lub
spowodować oparzenia skórne,
3) zostawianie ww. środków w miejscach ogólnodostępnych (toalety, łazienki, pomieszczenia biurowe itp.).
VI. MAGAZYNOWANIE:
Substancje (preparaty) niebezpieczne składować w chłodnych pomieszczeniach (magazynach),
zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i dobrze wentylowanych. Trzymać pojemniki szczelnie
zamknięte. Zamykać pojemniki po użyciu lub opróżnieniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach z dala od urządzeń i narzędzi iskrzących.
VII. ZASADY POSTĘPOWNIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:
1. Pożar
Produkty usunąć ze strefy zagrożenia. Gasić przez odizolowanie od dostępu powietrza. Dostosować środki
gaśnicze do palących się materiałów w otoczeniu. Zaalarmować o pożarze oraz powiadomić straż pożarną.
2. Uwolnienie do środowiska
Uniemożliwić dostęp osobom bez odpowiednich ochron. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zapewnić właściwą
wentylację. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.
3. Pierwsza pomoc:
1) wdychanie: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku wystąpienia
niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem,
2) kontakt ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, w przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
3) kontakt z oczami: wg wskazówek zawartych w karcie charakterystyki substancji, skonsultować się z
lekarzem,
4) spożycie: wg wskazówek zawartych w karcie charakterystyki substancji. Skonsultować się z lekarzem,
pokazać opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej.
VII. ZASADY POSTĘPOWNIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:
1) jeżeli sytuacja na to pozwala każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać należy niezwłocznie swojemu
przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek,
2) ostrzec współpracowników, a także inne osoby, znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im
niebezpieczeństwie,
3) bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, działając spokojnie, szybko i sprawnie. W
przypadkach uzasadnionych wezwać pogotowie ratunkowe.
4) W przypadku zauważenia pożaru należy postępować zgodnie z instrukcją alarmową na wypadek pożaru.
Uwagi
Na podstawie art. 210 Kodeksu pracy pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają
przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana

przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
Tel. alarmowe:
Pogotowie ratunkowe
Straż pożarna
Policja
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