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Regulamin BHP Laboratorium Podstaw Hydrauliki i Pneumatyki HT5 

I. Ogólne zasady obowi�zuj�ce studentów w laboratorium Podstaw Hydrauliki i Pneumatyki: 
• Bezwzgl�dny zakaz wł�czania wszelkich urz�dze� do zasilania sieciowego i

manipulowania przyciskami w tablicach sterowniczych wysokiego napi�cia.
• Bezwzgl�dny zakaz samodzielnego zał�czania głównego zaworu sieci pneumatycznej.
• Obowi�zek podporz�dkowania si� poleceniom prowadz�cych zaj�cia laboratoryjne i

pracownikowi technicznemu odno�nie zachowania bezpiecznej odległo�ci od
pracuj�cych maszyn i urz�dze�.

• Obowi�zek ochrony całego wyposa�enia laboratoryjnego przed zniszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami.

• Obowi�zek zostawienia garderoby wierzchniej i baga�u na wieszaku w sali HT 5 hali 
technologicznej, przed przyst�pieniem do zaj�� laboratoryjnych.

II. Zagro�enia awaryjne urz�dze�:
• Mo�liwo�� niespodziewanych, niesterowalnych ruchów roboczych członów

wykonawczych układów pneumatycznych i hydrauliczny na skutek awarii wył�czników
kra�cowych lub układu sterowania.

• Mo�liwo�� awarii instalacji hydraulicznej stanowiska hydraulicznego.
• Mo�liwo�� awarii instalacji pneumatycznej stanowisk pneumatycznych i

elektropneumatycznych.
• Mo�liwo�� awarii instalacji elektrycznej układów elektro pneumatycznych oraz

elektronicznych, co grozi pora�eniem pr�dem

III. Zagro�enia dla Studentów:
• W ka�dym przypadku wyst�pienia w/w awarii urz�dze� istnieje zagro�enie wypadku

osób przebywaj�cych w ich bezpo�rednim s�siedztwie.
• W przypadku niedozwolonego manipulowania r�k� w przestrzeni roboczej stanowisk -

istnieje najpowa�niejsze zagro�enie wypadku przy niekontrolowanych lub awaryjnych
uruchomieniach w/w układów.

• W przypadku manipulowania przy podł�czeniach sieciowych urz�dze� istnieje
zagro�enie pora�enia pr�dem elektrycznym.

IV. Obsługa stanowisk laboratoryjnych w laboratorium Podstaw Hydrauliki i Pneumatyki:
• Wszystkie elementy stanowisk dydaktycznych podczas �wicze� laboratoryjnych ze

studentami winny pochodzi� z wyposa�enia tych�e stanowisk. Bezwzgl�dny zakaz
podł�czania elementów nie pochodz�cych z tego wyposa�enia.

• Podczas prezentacji działania elementów stanowisk studenci zajmuj� w tym czasie
wyznaczone przez pracowników miejsce.

• Studenci po odpowiednich instrukcjach i demonstracji działania mog� obsługiwa�
stanowiska dydaktyczne tylko pod stałym nadzorem prowadz�cego.

V. Studenci na pierwsze zaj�cia zobowi�zani s� do zapoznania si� z powy�sz� instrukcj� 

INSTRUKCJA BHP 
W PRACOWNI TECHNICZNEJ 

1. Zabrania si� prowadzenia zaj�� praktycznych i �wicze� bez dozoru nauczyciela.
2. Studenci wchodz� do pracowni za wiedz� i zgod� opiekuna pracowni.
3. Stanowisko pracy studentowi przydziela nauczyciel i nie wolno go zmienia� bez uzgodnienia.
4. Do samodzielnej pracy mo�e przyst�pi� student zapoznany z  zasadami i metodami pracy

zapewniaj�cymi bezpiecze�stwo wykonywanych czynno�ci. Jest to odnotowane jako
przeprowadzenie szkolenia i potwierdzone przez studenta,

-   po sprawdzeniu przez nauczyciela prowadz�cego zaj�cia: 
a. stanu urz�dze� technicznych wykorzystywanych w trakcie zaj�� oraz stanu instalacji

elektrycznej i poszczególnych narz�dzi pracy, 
b. stanu warunków �rodowiska pracy, czy nie zagra�aj� one bezpiecze�stwu wykonuj�cego prac�

oraz stanu ochron i osłon osobistych. 
- ubrany w odpowiedni� odzie� i obuwie robocze (odzie� robocza musi by� czysta, obcisła, bez 

lu�no zwisaj�cych elementów. Student powinien zdj�� wszelkie zb�dne przedmioty tzn. 
kolczyki, pier�cionki,  bransolety itp.), 

- zdrowy, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. 
5. Uczniowie mog� posługiwa� si� tylko narz�dziami, które odpowiadaj� normom technicznym.

Nale�y wyposa�y� je w zabezpieczenia chroni�ce przed urazami, działaniem substancji 
szkodliwych dla zdrowia, pora�eniem pr�dem elektrycznym, szkodliwymi wstrz�sami, 
nadmiernym hałasem itp. Powinny by� one utrzymane w stanie zapewniaj�cym pełna 
sprawno�� działania i bezpiecze�stwa pracy. 

6. Maszyny i urz�dzenia techniczne niesprawne, uszkodzone, b�d�ce w naprawie powinny by�
wyra�nie oznaczone i zabezpieczone w sposób uniemo�liwiaj�cy ich uruchomienie. 

7. Przy maszynach i urz�dzeniach technicznych, w ich pobli�u powinna by� wywieszona w
widocznym i łatwo dost�pnym miejscu instrukcja ich obsługi i regulamin pracowni.

8. Nale�y zapewni� wła�ciw� wentylacj� miejscow� i ogóln�.
9. Na zaj�ciach praktycznych nale�y przestrzega� liczebno�ci grup, okre�lonych odr�bnymi

przepisami dotycz�cymi organizacji zaj��.
10. Za ład i porz�dek w pracowni odpowiadaj� wszyscy studenci.
11. Po zako�czeniu zaj��:
a. ucze� zobowi�zany jest  wył�czy� i zabezpieczy� przed przypadkowym wł�czeniem urz�dzenia

u�ywane w trakcie zaj��, 
b. uło�y� u�ywane narz�dzia i  przedmioty na wyznaczone miejsca,
c. dokładnie posprz�ta� swoje stanowisko, sprz�t ochrony osobistej oczy�ci� i odło�y� na miejsce
d. sprawdzi�, czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy zagro�e� dla osób trzecich.
12. W razie wypadku: wył�czy� urz�dzenie stanowi�ce zagro�enie, w miar� mo�liwo�ci udzieli�

pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwa� pomoc medyczn� a ka�dy wypadek
bezwzgl�dnie zgłosi� nauczycielowi,

13. W razie po�aru:  spokojnie przyst�pi� do ewakuacji osób znajduj�cych si� w pracowni,
jednocze�nie zaalarmowa� nauczyciela, wył�czy� (najlepiej za pomoc� wył�cznika głównego)
dopływ pr�du, w miar� mo�liwo�ci przyst�pi� do akcji ga�niczej. Studenci zobowi�zani s� do 
bezwzgl�dnego przyporz�dkowania kieruj�cemu akcj�, 


