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Kierunek    Technik BHP       Semestr II. 

Imię i nazwisko prowadzącego        Ryszard Morawski 

Przedmiot  TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

 

Lekcja  9, 10        ĆWICZENIE  

 OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRZEPISÓW BHP DOTYCZĄCYCH 

POMIESZCZENIA PRACY NA PRZYKŁADZIE HALI OBRÓBKI 

MECHANICZNEJ 

Sporządź wykaz wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących pomieszczenia pracy. w którym usytuowane są cztery stanowiska tokarskie, oraz 

przeprowadź oceną spełnienia tych wymagań.  

Przy rozwiązaniu zadania uwzględnij i zapisz w odpowiedniej rubryce tabeli 2 treść wymagań 

zawartych w: 

• §  16. 1, § 19. 1,  §19. 2,  §20. 1, § 20. 2, § 26. 1,  §26. 2. § 44. 1,  §111. 1 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwie i higieny pracy,   

• § 57.2 i § 84. 2 - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie   

Do oceny spełnienia wymogów  §19.1,  §19. 2 r.o.p. BHP oraz  § 57.2 r. w.t.d.b. załącz 

stosowne obliczenia.  

 

Wykonanie ćwiczenia polega na   

1. zapoznaniu się z wymaganiami zawartymi we wskazanych w treści zadania paragrafami 

rozporządzeń. Rozporządzenia dostępne  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650  + 3 zmiany lub 

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,6,18,39,24,55159,20110906,2-rozporzadzenie-

ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia.html  

    http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065  

2.wpisaniu tych wymagań w rubrykę 2 wg przykładu z tabeli   

3. zapoznaniu się z opisem pomieszczenia oraz wynikami pomiarów i oględzin dokonanych w 

pomieszczeniu pracy  

4.wpisanie tych danych obrazujących pomieszczenie pracy w rubrykę 3 wg przykładu z tabeli  

5. dokonaniu oceny spełnienia wymagań bhp danego pomieszczenia pracy przez porównanie 

wymagań ze stanem faktycznym  

6.wpisaniu w rubrykę 3 wyników oceny wg przykładu l z tabeli 

 

Opis pomieszczenia  

Dział obróbki mechanicznej zajmuje pomieszczenie o wymiarach 16 m x 10 m i wysokości 

5m.  Wyposażenie stanowisk pracy: tokarki uniwersalne, szafki na najczęściej używane 

narzędzia i przyrządy, regały na obrabiane części oraz stół, pojemnik na odpady i umywalka 

zajmują powierzchnię 22,5 m2 oraz objętość 10 m3 . W pomieszczeniu tym w czasie jednej 

zmiany roboczej pracuje 6 pracowników . 

W pomieszczeniu znajdują się trzy oknie o wymiarach 4 m x 3 m, wentylacja naturalna i 

mechaniczna oraz oświetlenie ogólne. Pracodawca zapewnia pomieszczenia higieniczne- 

sanitarne (umywalnia. WC. szatnia i jadalnia). W pomieszczeniu pracy jest apteczka oraz 

umywalka z zimną i ciepłą wodą. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,6,18,39,24,55159,20110906,2-rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia.html
http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,6,18,39,24,55159,20110906,2-rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
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Wyniki pomiarów i oględzin w pomieszczeniu pracy  

1. podłoga na całej powierzchni stabilna, równa i nieśliska 

2. Natężenie oświetlenia 312 lx 

 

Tabela  Wykaz wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących pomieszczenia pracy wraz z oceną spełnienia tych wymagań 

L.

p. 

Wymagania BHP Stan w 

pomieszczeniu pracy 

Ocena Uwagi 

nauczyc. 

 1 2 3 4 

1 § 16.1 W pomieszczeniach oraz na 

drogach znajdujących się w 

obiektach budowlanych podłogi  

powinny być stabilne, równe, 

nieśliskie, niepylące i odporne na 

ścieranie oraz nacisk. a także łatwe 

do utrzymania w czystości. 

Podłoga na całej 

powierzchni stabilna 

równa i nieśliska. 

czysta 

Spełnia 

wymagania 

 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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Załącznik 1. 

Wyciąg z PN– EN 12464– 1:2004 dotyczącej oświetlenia wnętrz 

Em – natężenie oświetlenia 

UGR L – wartość graniczna ujednoliconego wskaźnika olśnienia 

Ra – wskaźnik oddawania barw 

Czynności Em 

Ix 

Czynności Em UGR L Ra Uwagi 

Kucie swobodne 200 25 60  

Kucie matrycowe 300 25 60  

Spawanie 300 25 60  

Zgrubna i średnia obróbka skrawaniem 300 22 60  

Trasowanie i sprawdzanie 750 19 60  

 

 

 

 

 
Opracowano na podstawie materiałów metodycznych WSiP 

 


