
Zarządzenie nr 27/2021
Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
 z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy
przy  obsłudze  ogrodowego  odkurzacza  spalinowego  (dmuchawa,  rozdrabniacz  zasysający) oraz
Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze odśnieżarki spalinowej.
         
Na  podstawie:  art.  94,  pkt  4)  oraz  art.  207 Ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy
(t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 1320 z późn. zm.),  oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.). 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
zarządza, co następuje:

§  1.  Wprowadza  się  do  stosowania  Instrukcję  organizacji  bezpiecznej  i  higienicznej  pracy  przy  obsłudze
ogrodowego odkurzacza  spalinowego (dmuchawa,  rozdrabniacz  zasysający), stanowiącą  załącznik  nr  1  do
niniejszego Zarządzenia oraz Instrukcję organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze odśnieżarki
spalinowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Kierownika Działu Administracji i Świadczeń, do zapoznania podległych im pracowników z
treścią Instrukcji, o których mowa w § 1 i pisemnego potwierdzenia tego faktu.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi użytkujących ogrodowy
odkurzacz spalinowy oraz odśnieżarkę spalinową do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią
Instrukcji o których mowa w  § 1 i stosowania  się do wytycznych  w nich określonych.

§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Administracji i Świadczeń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         

Dyrektor
                                                                                          Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                 w Czeladzi

                                                                mgr Aneta Jóźwin-Rybska
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INSTRUKCJA 
ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY 

PRZY OBSŁUDZE OGRODOWEGO ODKURZACZA SPALINOWEGO  
(dmuchawa, rozdrabniacz zasysający) 

 
 

UWAGI OGÓLNE 
Do wykonywania pracy przy obsłudze ogrodowego odkurzacza spalinowego może być dopuszczony pracownik 
pełnoletni, który: 
- posiada ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,  
- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy,  
- zapoznał się z instrukcją obsługi, 
- przeszedł instruktaż z zakresu pracy z ogrodowym odkurzaczem spalinowym, 
- odbył szkolenie bhp, 
- jest wypoczęty, trzeźwy, nie ma objawów zaburzeń psychotropowych, nie ma skłonności do omdleń i mdłości, 
- ubrany w odzież roboczą i ochronną:  

a. przylegające do ciała ubranie robocze z długimi spodniami bez luźnych części np. rozpiętych mankietów, bluz,  
szali, krawatów, biżuterii itp., 
b. obuwie robocze, rękawice robocze, 
c. ciasno przylegające okulary ochronne lub przyłbica, 
d. ochronniki słuchu, (mogą być zatyczki). Urządzenie wytwarza hałas ponad 100dB. 
 

 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           

 
 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi przygotowaną przez producenta urządzenia. 
2. Skontrolować stan techniczny urządzenia. 

- sprawdzić szczelność układu zasilania paliwem, zwłaszcza zamknięcie zbiornika, połączenia węży,  
pompa paliwowa itd. W przypadku nieszczelności nie uruchamiać silnika – niebezpieczeństwo pożaru!  
- dźwignia gazu musi się swobodnie poruszać i wracać samoczynnie do położenia biegu jałowego, 
- dźwignia nastawcza/przycisk muszą umożliwiać swobodne przełączenie do pozycji STOP lub 0, 
- uchwyty muszą być czyste i suche, wolne od oleju i innych zanieczyszczeń, 
- sprawdzić tłumik wydechu spalin, szczeliny zasysania powietrza oraz filtr powietrza, 

3. Skontrolować teren pracy. Usunąć wszystkie przeszkody takie jak kamienie, szkło, druty, itp., które mogą zostać 
pochwycone , odrzucone lub zaplątane i spowodować uszkodzenie urządzenia, otoczenia lub uraz operatora i osób 
postronnych. 

4. Przeprowadzić próbę pracy urządzenia na biegu jałowym.  
5. Założyć okulary ochronne i ochronniki słuchu. 

 
 

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
 

1. W razie zagrożenia lub awarii należy natychmiast wyłączyć silnik, ustawiając dźwignię/przycisk  w pozycji STOP / 0. 
2. Urządzenie obsługiwać wyłącznie przez jedną osobę. 
3. Podczas pracy zachować odległość min 10 m od innych osób, pojazdów, okien itp. z powodu ryzyka uderzenia  

przez odrzucone przedmioty! 
4. Podczas pracy urządzeniem zwracać uwagę na zwierzęta aby nie wyrządzić im krzywdy. 

 

   

Załącznik  nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Czeladzi 

Nr 27/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. 
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5. W trakcie pracy należy zwracać uwagę na podłoże po jakim się poruszasz aby uniknąć pośliźnięcia lub potknięcia. 
6. Przy stosowaniu ochrony narządu słuchu zachować szczególnej ostrożności z uwagi na ograniczoną   

zdolność dostrzegania sygnałów alarmowych. 
7. Pracować w spokojny i przemyślany sposób – tylko w warunkach dobrej widoczności.  
8. Trzymać ręce z dala od elementów wirujących urządzenia.  
9. Trzymać z dala od ciała rozgrzane elementy silnika i tłumika. 
10. Podczas pracy utrzymywać stabilną postawę i nie unosić urządzenia powyżej obręczy barkowej. 
11. Podczas pracy w rowach, obniżeniach, wykopach lub warunkach ograniczonej swobody ruchu należy stale 

zwracać uwagę na wystarczającą wymianę powietrza – zagrożenie zatrucia spalinami! 
12. Przerwać pracę jeśli nastąpiło pogorszenie samopoczucia, zawroty, osłabienie itp. 
13. Przy powstawaniu pyłu należy stale nosić maskę ochronną. 
14. Rozdrabniacz zasysający może być używany wyłącznie z zamontowaną rurą ssącą workiem. 
15. Przy zasysaniu wilgotnych liści może dojść do zatkania dmuchawy lub łącznika. Odtykać zgodnie z instrukcją  

obsługi, wyłącznie w sytuacji gdy urządzenie jest wyłączone! 
16. Podczas pracy urządzenia kratka ochronna musi być zawsze zamknięta i zabezpieczona. 
17. W celu uniknięcia intensywnego kurzu, należy w miarę możliwości spryskać wodą powierzchnię, która ma być  

poddana zabiegowi. 
18. Pracować dmuchawą na najniższych obrotach umożliwiających wykonanie założonych robót. 
19. Przy wyraźnych zmianach charakterystyki pracy przerwać roboty. 
20. Uruchamianie urządzenia: 

- w odległości min. 3 metry od punktu tankowania,  
- w bezpiecznej i stabilnej postawie.  
 

TANKOWANIE 
1. Opary benzyny są skrajnie łatwopalne, nie należy się zbliżać do niej z otwartym ogniem i uważać, aby jej nie rozlać. 
2. Przed rozpoczęciem tankowania należy zawsze wyłączyć silnik. 
3. Jeżeli silnik jest gorący, tankowanie jest zabronione – ryzyko wybuchu/pożaru, w przypadku rozlania benzyny na 
     gorący silnik! 
4. Korek zbiornika paliwa należy otwierać ostrożnie, aby powoli zredukować ciśnienie i zapobiec rozpryskowi paliwa. 
5. Należy wykluczyć możliwość kontaktu skóry i oczu z produktami naftowymi.  
6. Podczas tankowania należy nosić rękawice.  
7. Nie wdychać oparów benzyny. 
8. Tankowanie przeprowadzać tylko w dobrze wentylowanych miejscach. 
9. Należy uważać, aby paliwo lub olej nie przedostały się do gleby (ochrona środowiska). 
10. W przypadku rozlania paliwa należy natychmiast oczyścić urządzenie. Zanieczyszczone ubranie 
       należy niezwłocznie zmienić. 
11. Korek wlewu paliwa należy zawsze dobrze dokręcić ręcznie, bez używania narzędzi.  
21. Wibracje silnika nie mogą spowodować odkręcenia się korka wlewu paliwa. 
22. Paliwa i oleje należy przechowywać wyłącznie w atestowanych, opisanych pojemnikach,  

chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i ciepła. 
 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
 

1. Zabrania się wydmuchiwania i zasysania materiałów zagrażających zdrowiu. 
2. Zabrania się użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
3. Zabrania się uruchamiania urządzenia jeżeli ma miejsce wyciek paliwa. 
4. Zabrania się kierowania strumienia powietrza z dmuchawy w stronę ludzi lub zwierząt. 
5. Zabrania się uruchamiania silnika trzymając maszynę w rękach. Należy położyć ją na ziemi lub podłodze. 
6. Zabrania się  włączanie urządzenia  i/lub  pracy z nim w pomieszczeniu zamkniętym. 
7. Zabrania się wkładania jakichkolwiek przedmiotów przez kratkę ochronną lub dyszę do wnętrza obudowy 

dmuchawy. 
8. Zabrania się  opierania silnika lub tłumika o nogę lub inną część ciała z uwagi na ryzyko poparzenia. 
9. Zabrania się zasysania gorących lub płonących materiałów (np. gorącego popiołu lub palących niedopałków 

papierosów). 
10. Zabrania się zasysania łatwopalnych cieczy (np. paliwa) lub materiałów nasączonych takimi cieczami – 

niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń wskutek poparzeń lub wybuchu! 
11. Zabrania się dokonywania zmian w istniejących elementach zabezpieczających. 
12. Zabrania się dokonywanie zmian konstrukcyjnych. 
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13. Zabrania się palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia w trakcie pracy i w miejscu tankowania urządzenia. 
14. Zabrania się dotykanie gorącego tłumika. 
15. Zabrania się pracy w pobliżu łatwopalnych płynów lub gazów.  
16. Zabrania się dopuszczania do obsługi urządzenia osób nieupoważnionych. 
17. Zabrania się wznawiania pracy uszkodzonego urządzenia bez usunięcia uszkodzenia. 
18. Zabrania się naprawiania lub czyszczenia urządzenia będącego w ruchu. 
19. Zabrania się pozostawienie pracującego urządzenia bez nadzoru. 

 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 
1. Wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez niepowołane osoby. 
2. Dokładnie oczyścić urządzenie i uprzątnąć miejsce pracy.    
3. Sprawdzić stan techniczny i ewentualne usterki zgłosić bezpośredniemu przełożonemu. 

4. Odłożyć do niepalnego pomieszczenia z dala od łatwopalnych materiałów. 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH 
1. W przypadku awarii czy uszkodzenia niezwłocznie poinformować przełożonego. 
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłosić swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostaw w takim 

stanie, w jakim wydarzył się wypadek. 
3. Udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc. 

 
Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania 

 
Opracował Zatwierdził 

 
 
 
 
 
 

Data i podpis 

 

 
 
 
 

Data i podpis  
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WYKAZ OSÓB 
 ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BHP 

 

PRZY OBSŁUDZE ODKURZACZA OGRODOWEGO 
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Lp. Nazwisko i imię Data Podpis Uwagi 
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INSTRUKCJA 

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY 
PRZY OBSŁUDZE ODŚNIEŻARKI SPALINOWEJ 

 

UWAGI OGÓLNE 
Do wykonywania pracy przy obsłudze odśnieżarki może być dopuszczony pracownik pełnoletni, który: 
- posiada ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,  
- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy,  
- zapoznał się z instrukcją obsługi, 
- przeszedł instruktaż z zakresu pracy odśnieżarką i posiada kwalifikacje do pracy na niej  (pracownicy 
nieprzeszkoleni stanowią zagrożenie dla siebie i innych pracowników oraz samej maszyny), 
- odbył szkolenie bhp, 
- jest wypoczęty, trzeźwy, nie ma objawów zaburzeń psychotropowych, nie ma skłonności do omdleń i 
mdłości. 
Uwaga! Odśnieżarki nie może obsługiwać pracownik używający leków opóźniając reakcję,  
- ubrany w odzież roboczą i ochronną:  

a. przylegające do ciała ubranie robocze, kurtka ocieplana, czapka zimowa, rękawice ocieplane,   
b. ocieplane obuwie robocze, antypoślizgowe, 
c. ochronniki słuchu, 
d. okulary ochronne.    

 

 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           

 
 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
1. Sprawdzić stan techniczny odśnieżarki, a w szczególności: 

-  czy zespół tnący jest w dobrym stanie, 
-  czy osłony noży, obudowa, uchwyt kierujący, dźwignia hamulca są prawidłowo zamontowane, 
-  szczelność układu paliwowego. 

2. Uzupełnić do pełna zbiornik paliwa (tylko na wolnym powietrzu). 
3. Przeprowadzić próbę pracy odśnieżarki na biegu jałowym i sprawdzić czy puszczenie dźwigni włącznika powoduje 

automatyczne wyłączenie odśnieżarki. 
 

UWAGA: 
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy powiadomić 
przełożonego. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania. 

 
 

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
 

1. Należy zachować bezpieczną odległość od osób postronnych, zwierząt i budynków. 
2. Przed uruchomieniem zapoznać się z instrukcją obsługi. 
3. Przed uruchomieniem z komory i zasięgu wirnika usunąć wszystkie luźne elementy np. klucze. 
4. Założyć środki ochrony osobistej: okulary ochronne, ochronniki słuchu. 
5. Uruchomić odśnieżarkę zgodnie z instrukcją obsługi. 
6. W trakcie pracy kontrolować wzrokiem teren pracy, aby nie weszły na niego osoby postronne lub zwierzęta. 
7. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik odśnieżarki: 

- jeśli trzeba oczyścić urządzenie,  
- jeśli zostało zablokowane, 
- przed wykonywaniem prac konserwacyjnych. 
 

    

Załącznik  nr 2 

do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Czeladzi 

Nr 27/2021 z dnia 13 grudnia 2021r. 
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8. Odłączyć fajkę wysokiego napięcia: 
- przed wykonaniem prac konserwacyjnych, 
- pozostawiasz urządzenie bez nadzoru, 
- po uderzeniu obcym przedmiotem, 
- w przypadku powstania nienormalnych drgań, 

9. W przypadku konieczności uzupełnienia paliwa podczas pracy należy bezwzględnie wyłączyć silnik i poczekać  
do jego ostygnięcia. 

10. Nie napełniać zbiornika paliwa powyżej dolnej krawędzi króćca wlewowego, z uwagi na dużą  
rozszerzalność temperaturową benzyny. 

11. W przypadku rozlania benzyny niezwłocznie wytrzeć ją suchą szmatką lub papierem. 
12. Przed uruchomieniem po tankowaniu odstawić kanister w bezpieczne miejsce min. 3m. 
13. Po wyłączeniu maszyny nie dotykać noży przed ich całkowitym wyłączeniem. 
14. Nie zbliżać rąk, nóg, głowy lub innych części ciała do wirujących noży. 
15. Nie podnosić, nie przenosić włączonego urządzenia. 
16. Zwracaj uwagę na podłoże po którym chodzisz podczas obsługi urządzenia – może być ślisko.  

 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
 

1. Zabrania się uruchamiania odśnieżarki spalinowej w zamkniętych pomieszczeniach. 
2. Zabrania się używania otwartego ognia w pobliżu odśnieżarki z uwagi na ryzyku zapalenia i/lub wybuchu benzyny. 
3. Zabrania się palenia tytoniu podczas obsługi urządzenia. 
4. Zabrania się dotykania gołą dłonią elementów gorącego silnika, z uwagi na ryzyko poparzenia. 
5. Zabranie się użytkowania urządzenia w środowisku wybuchowym. 
6. Zabrania się użytkowania maszyny jeśli są problemy z jego wyłączeniem. 
7. Zabrania się pracy maszyną podczas deszczu i burzy. 
8. Zabrania się użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. 
9. Zabrania się odblokowywania zablokowanego noża przy włączonym silniku. 
10. Zabrania się usuwania osłon i znaków  zabezpieczających. 
11. Zabrania się samodzielnego naprawiania maszyny. 
12. Zabrania się dopuszczania do obsługi maszyny pracy osób nieupoważnionych. 
13. Zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych. 
14. Zabrania się wznawiania pracy uszkodzonego urządzenia bez usunięcia uszkodzenia. 
15. Zabrania się naprawiania lub czyszczenia urządzenia będącego w ruchu. 
16. Zabrania się pozostawiania pracującego urządzenia bez nadzoru.  

 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 
1. Wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez nie powołane osoby. 
2. Dokładnie oczyścić urządzenie i uprzątnąć miejsce pracy. 
3. Sprawdzić stan techniczny i ewentualne usterki zgłosić bezpośredniemu przełożonemu. 
4. Odśnieżarkę należy przechowywać od źródeł ognia. 
 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH 
1. W przypadku awarii czy uszkodzenia niezwłocznie poinformować przełożonego. 
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłosić swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostaw w takim 

stanie, w jakim wydarzył się wypadek. 
3. Udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc. 

 

Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania 
 

Opracował Zatwierdził 
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WYKAZ OSÓB 
 ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BHP 

 

PRZY OBSŁUDZE ODŚNIEŻARKI SPALINOWEJ 
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