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Protokół kontroli warunków bezpiecze�stwa w laboratorium 
 

Protokół zawiera główne zagadnienia dotycz�ce warunków bezpiecze�stwa, które szkoła, zatrudnieni 

pracownicy, uczniowie powinni uwzgl�dni� przy prowadzeniu zaj�� laboratoryjnych w pracowniach 

chemicznych. Wła�ciwa kontrola warunków bezpiecze�stwa pomaga zapobiega� i minimalizuje obra�enia 

pracowników oraz uczniów, chroni wyposa�enie, a tak�e �rodowisko. Kontrol� w laboratorium powinno si� 

przeprowadza� przynajmniej raz w roku. 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj pytania i odpowiedz: Tak lub Nie, stawiaj�c krzy�yk w odpowiedniej kolumnie. Nale�y odpowiedzie� 

na wszystkie pytania. 

Pytania dotycz�ce ogólnie bezpiecze�stwa  Tak Nie 
Czy sporz�dzono i wprowadzono odpowiednie przepisy bezpiecze�stwa?   
Czy przeprowadzono ocen� ryzyka uwzgl�dniaj�c� wszystkie zagro�enia wyst�puj�ce w 
laboratorium? 

  

Czy przeprowadzaj�c ocen� ryzyka, uwzgl�dniono nietypowe dla praktyki laboratoryjnej 
zagro�enia, maj�ce jednak istotny wpływ na bezpiecze�stwo: 

  

pr�d elektryczny,    
wyposa�enie,   
urz�dzenia mechaniczne,   
 prace wykonywane r�cznie,   
 komputery?   
Czy na drzwiach s� naklejone znaki nakazu, np. noszenia fartucha ochronnego?   
Czy wszystkie wyj�cia ewakuacyjne s� dost�pne, o�wietlone, wyra�nie oznaczone 
i niezastawione? 

  

Czy przepisy bezpiecze�stwa s� umieszczone w laboratorium w widocznym miejscu?   
Czy znak zakazu palenia jest widoczny?   
Czy sprz�t ga�niczy jest dost�pny i niezastawiony?   
Czy ga�nice s� regularnie sprawdzane?   
Czy podłogi s� suche, utrzymane w czysto�ci, nie stwarzaj� zagro�enia po�lizgu lub potkni�cia 
si�? 

  

Czy w laboratorium znajduj� si� zestawy do usuwania rozlanych/rozsypanych chemikaliów?   
Czy szafy wyci�gowe s� sprawne?   
Czy pracownicy i uczniowie s� odpowiednio przeszkoleni w zakresie przepisów 
bezpiecze�stwa? 

  

Czy w laboratorium znajduje si� bie��cy spis dost�pnych odczynników?   
Czy w laboratorium dost�pne s� karty charakterystyki?    
Czy umywalki do r�k zaopatrzone s� w mydło i r�cznik?   
Czy na wyposa�eniu jest prysznic do przemywania oczu – niezastawiony?   
Czy na wyposa�eniu jest prysznic bezpiecze�stwa – niezastawiony?   
Czy fartuchy laboratoryjne s� dost�pne?   
Czy fartuchy laboratoryjne s� noszone?   
Czy r�kawice ochronne s� dost�pne?   

Szkoła:__________________________Laboratorium:_____________ 
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Czy r�kawice wielokrotnego u�ycia s� w dobrym stanie?   
Czy okulary ochronne s� dost�pne?   
Czy okulary ochronne s� noszone?   
Czy zabronione jest pipetowanie ustami?   
Czy w laboratorium zabronione jest jedzenie i picie?   
Czy w laboratorium jest zabronione noszenie wisz�cej bi�uterii, długich, rozpuszczonych 
włosów oraz sandałów? 

  

Czy w laboratorium znajduj� si� łatwopalne i toksyczne gazy?    
Przechowywanie i post�powanie z substancjami chemicznymi Tak Nie 
Czy wszystkie pojemniki s� opatrzone wła�ciwymi etykietami?   
Czy na miejscu znajduj� si� przepisy o bezpiecznym obchodzeniu si� z niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi? 

  

Czy w pobli�u znajduj� si� przeciekaj�ce pojemniki?   
Czy etykiety na pojemnikach s� lu�ne?   
Czy łatwopalne substancje znajduj� si� w bezpiecznej odległo�ci od �ródeł ciepła, zapłonu, 
ognia, itd.? 

  

Czy na etykietach ze zwi�zkami tworz�cymi nadtlenki jest podana data, kiedy otwarto pojemnik?   
Czy zwi�zki tworz�ce nadtlenki, po okresie wa�no�ci, s� usuwane lub sprawdzane?   
Czy substancje chemiczne s� przechowywane zgodnie z danymi dotycz�cymi ich bezpiecznego 
otoczenia? 

  

Czy miejsce przechowywania substancji łatwopalnych jest dobrze oznakowane?   
Czy miejsce przechowywania substancji �r�cych jest dobrze oznakowane?   
Czy miejsce przechowywania substancji rakotwórczych/mutagennych jest dobrze oznakowane?   
Czy czas, kiedy naczynia z chemikaliami s� otwarte, jest ograniczony do minimum?   
Czy butle z gazami s� wła�ciwie zabezpieczone i opisane?   
 
Odpady chemiczne Tak Nie 
Czy pojemniki z niebezpiecznymi odpadami s� wła�ciwie oznakowane?   
Czy pojemniki z niebezpiecznymi odpadami s� szczelnie zamkni�te?    
Czy etykiety na niebezpiecznych odpadach s� wła�ciwie opisane?   
Czy niebezpieczne odpady przechowywane s� dłu�ej ni� 90 dni?   
Czy pojemniki z niebezpiecznymi odpadami s� odbierane przez słu�by odpowiednio w tym 
wyspecjalizowane? 

  

 
Przepisy na wypadek zagro�enia Tak  Nie 
Czy numery telefonów alarmowych s� umieszczone w widocznym miejscu w laboratorium?   
Czy wszystkie wypadki i incydenty, które miały miejsce w laboratorium, s� zgłaszane?   
Czy jest w szkole osoba maj�ca kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy?    
Czy w ka�dym laboratorium jest zestaw/pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy?   
Czy sprawno�� wyposa�enia jest regularnie sprawdzana?    
Czy w ostatnich 12 miesi�cach odbyły si� �wiczenia praktyczne na wypadek zagro�enia?    
 


