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Cele szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i
uzupełnienie wiedzy i umiejętności z
zakresu :
- Przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną
pracą,
- Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz
ochrony przed tymi zagrożeniami
- Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach
zagrożenia.
mgr Adam Błęka
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Ramowy program szkolenia
Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z
uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

2

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz
zasad i metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych
czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w
technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowanie
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenie
nowych urządzeń , sprzętu i narzędzi pracy

2

3

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w
sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) w tym zasad udzielanie
pierwszej pomocy.

2

4

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej
pracy wypadków przy pracy oraz związane z nimi profilaktyka

2

Razem

8
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Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiąc najwyższy rangą akt normatywny
państwa.
Nadaje organom państwa kompetencje w ustanawianiu prawa w dziedzinie prawa pracy
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Art. 24 ( praca znajduję się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej. Państwo sprawuje
nadzór na warunkami wykonywania pracy)
Art. 66 ust.1 ( Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób
realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa)
Ust 2 (pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych
płatnych urlopów ; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa
Art. 67ust.1 Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do
pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa)
Art. 68 ust.1 ( Każdy ma prawo do ochrony zdrowi
W znaczeniu prawnym pojęcie ochrona pracy identyfikowane jest jako :
Zespół norm prawnych ustanowionych w celu ochrony pracownika przed utratą życia lub
zdrowia w związku z wykonywaną pracą lub zmniejszeniem niekorzystnego wpływu
środowiska pracy na jego stan zdrowia zarówno w sensie psychicznym jak i fizycznym.
Na takie pojęciowe sformułowanie ochrony pracy wskazują :
- Akty prawne określające wymagania wobec pracodawcy i pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
- Akty prawne określające wymagania skutki niedopełnienia ciążącego obowiązku
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Akty prawne regulujące organizacje i kompetencje organów nadzoru nad warunkami
pracy

mgr Adam Błęka
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Ustawa KARTA NAUCZYCIELA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 września 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach
i placówkach publicznych. (Dz. U. Nr 119 poz. 562)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 1997 r. W
sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki,
jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. (Dz. U. Nr 30 poz. 168)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 września 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być
nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.
(Dz. U. Nr 74 poz. 829)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8
listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135 poz. 1516)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i
uprawniających sporty wodne. (Dz. U. Nr 57 poz. 358)

mgr Adam Błęka
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Kodeks pracy jest dokumentem zajmującym nadrzędne miejsce
wśród aktów prawnych regulujących prawną ochronę pracy.
Uregulowania prawne, zawarte w tematycznie uporządkowanych działach
Kodeksu pracy, określają prawa i obowiązki stron stosunku pracy, które z
chwilą zawarcia mowy o prace stają się zobowiązujące.
W przypadku zaniechania ich realizacji, każda ze stron, do której odnosi się
zarzut zaniechania, ponosi skutki prawne tego czynu.

mgr Adam Błęka
mgr Adam Błęka
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Kodeks pracy
Numer działu

Nazwa

1

Przepisy ogólne

2

Stosunek pracy

3

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

4

Obowiązki pracownika i pracodawcy

5

Odpowiedzialność materialna pracowników

6

Czas pracy

7

Urlopy pracownicze

8

Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem

9

Zatrudnienie młodocianych

10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

11

Układy zbiorowe pracy

12

Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

13

Odpowiedzialność za wykroczenia za przeciwko prawom pracownika

14

Przedawnienia roszczeń

15Błęka
mgr Adam

Przepisy końcowe

BHP
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Obowiązki nauczyciela pod
kątem przepisów i zasad BHP
Nauczyciel jak każdy pracownik
(Art. 100. KP) jest obowiązany
wykonywać pracę sumiennie i starannie
oraz stosować się do poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli
nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę.

mgr Adam Błęka
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W szczególności jest obowiązany:
1) Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie
pracy porządku,
3) Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
4) Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz
zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
5) Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych
przepisach,
6) Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia
społecznego.
mgr Adam Błęka
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Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem
pracownika.
( Art. 211.KP)

mgr Adam Błęka
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W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego
zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom
sprawdzającym,
2) Wykonywać pracę w sposób zgodny z
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosować się do wydawanych w tym
zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3)Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i
sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

mgr Adam Błęka
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4) Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać
przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym
zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań
lekarskich,
6) Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w
zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia
ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby
znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im
niebezpieczeństwie,
7) Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

mgr Adam Błęka
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Obowiązki nauczycieli (KN)
Nauczyciel obowiązany jest:
1. Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
2. Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3. Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4. Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w
poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze
wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych
narodów, ras i światopoglądów
mgr Adam Błęka
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Nauczyciel jest również kierownikiem procesu
dydaktycznego i obowiązuje go również Art. 212KP
Wobec czego nauczyciel kierując uczniami jest obowiązany:
1) Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy,
2) Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,
3) Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
uczniów przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
4) Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,
5) Egzekwować przestrzeganie przez uczniów przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy,
6) Zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad
uczniami.
mgr Adam Błęka

BHP dla nauczycieli

17

Nauczyciel jak każdy pracownik
Art.. 210. § 1. W razie gdy warunki pracy nie
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny
pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
lub życia pracownika albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem
innym osobom, pracownik ma prawo
powstrzymać się od wykonywania pracy,
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego
(dyrektora szkoły)

Ponadto nauczyciel powinien umieć
udzielić pierwszej pomocy
przedlekarskiej
mgr Adam Błęka
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Za nieprzestrzeganie przepisów BHP
nauczyciel ponosi:
Odpowiedzialność porządkową wynikającą z
Art. 108.KP

Za nieprzestrzeganie przez pracownika
ustalonego porządku, regulaminu pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów przeciwpożarowych
pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
mgr Adam Błęka
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Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie
alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować
karę pieniężną

mgr Adam Błęka
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Kara pieniężna za jedno
wykroczenie nie może być wyższa
od jednodniowego wynagrodzenia
pracownika, a łączny wymiar kar w
miesiącu nie może przewyższać
1/10 części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do
wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o
których mowa w art. 87 pkt 1–3, tj.
następujących należności:
• sum egzekwowanych na mocy
tytułów wykonawczych na
zaspokojenie świadczeń
alimentacyjnych,
• sum egzekwowanych na mocy
tytułów wykonawczych na pokrycie
należności innych niż świadczenia
alimentacyjne,
• zaliczek pieniężnych udzielonych
pracownikowi.

mgr Adam Błęka

Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu pracy
kara nie może być zastosowana:
• po upływie 2 tygodni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku
pracowniczego,
• po upływie 3 miesięcy od
dopuszczenia się tego naruszenia.
Ważnym i niezbędnym elementem
jest również fakt, że przed
zastosowaniem kary pracodawca ma
obowiązek wysłuchać pracownika, o
czym stanowi art. 109 § 2 Kodeksu
pracy.
BHP
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Odpowiedzialność dyscyplinarną
wynikającą z Art. 76 KN.
Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli
mianowanych i dyplomowanych są:
1) nagana z ostrzeżeniem,
2) zwolnienie z pracy,
3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania
ukaranego do pracy w zawodzie
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
4)wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna
mgr Adam Błęka
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Odpowiedzialność administracyjną
nakładane na nauczyciela
Mandaty nakładane przez Policję (np.
prowadzenie wycieczki jako
zorganizowanej kolumny pieszych po
jezdni podczas mgły)
Kary pieniężne nakładane przez PIP (np.
przechowywanie przez nauczyciela chemii
środków chemicznych w naczyniach po
produktach spożywczych)
mgr Adam Błęka
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Odpowiedzialność karną:
Prokurator –wkracza w przypadku rażącego niedopełnienia
obowiązków przez nauczyciela przez co naraził ucznia na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, szkodzenie
ciała lub ciężki rozstrój zdrowia

Odpowiedzialność cywilną:
Odpowiedzialność w formie zadośćuczynienia dla
poszkodowanego ucznia wynikająca z Kodeksu
cywilnego (Art. 444-446).

mgr Adam Błęka
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Przepisy BHP w szkołach
i placówkach publicznych.
Dyrektor szkoły zobowiązany jest do
zapewnienia uczniom oraz pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole,
jak również podczas zajęć obowiązkowych i
nieobowiązkowych, organizowanych przez
szkołę poza jej terenem. Zobowiązany jest
również do ograniczania i likwidacji
zagrożeń występujących w szkole.
mgr Adam Błęka
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1. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych uczniowie
nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
2. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w
obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i
nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne,
wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne
powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla
grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków
lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od
odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.
3. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać
udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją
przeciwwskazania lekarskie.
5. Opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy
uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie
zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
mgr Adam Błęka
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1. W pomieszczeniach szkoły i placówki zapewnia się właściwe
oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
2. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką
szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii.
3. Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające
odpowiednie atesty lub certyfikaty,
4. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych
pomieszczeniach wydzielonych w tym celu.
5. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia
się temperaturę co najmniej 18 °C. Jeżeli nie jest możliwe
zapewnienie temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas
oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
• 6. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być
prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim
wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa,
niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
mgr Adam Błęka
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Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Za WYPADEK przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które
nastąpiło w związku z pracą:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynność lub poleceń przełożonych,
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy
w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
ZDARZENIE potencjalnie wypadkowe
– nagłe zdarzenie, w którym wystąpiły zagrożenia dla
pracowników, ale nie powodujące obrażeń fizycznych.
mgr Adam Błęka
mgr Adam Błęka
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Wypadek przy pracy (1).
 Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie
uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu pracownik uległ:
1. w czasie trwania podróży służbowej, w okolicznościach
innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany
został postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w
związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
2. w związku z odbywaniem służby w zakładowych i
resortowych formacjach samoobrony albo w związku z
przynależnością do obowiązkowej lub ochotniczej straży pożarnej
działającej w zakładzie pracy,
3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w
zakładzie pracy organizacje polityczne lub zawodowe, lub
uczestnicząc w organizowanych przez nie czynach społecznych.

mgr Adam Błęka
mgr Adam Błęka
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Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy
pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne
działania eliminujące lub ograniczające
zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie
w przewidzianym trybie okoliczności i
przyczyn wypadku oraz zastosować
odpowiednie środki zapobiegające podobnym
wypadkom.

mgr Adam Błęka

BHP
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Wypadki uczniów.
Obowiązki dyrektora szkoły w związku z wypadkiem ucznia.
1.Poinformować uczniów oraz pracowników o konieczności
natychmiastowego zawiadomienia dyrektora szkoły, pracownika
służby bhp oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, jaki
zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych
przez szkołę poza jej terenem,
2. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę
uczniowi, który uległ wypadkowi,
3. Zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych
opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę)
sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę,
kuratora oświaty i radę rodziców,

mgr Adam Błęka
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Choroby zawodowe nauczycieli.
Najczęściej występującym schorzeniem, które powstało w
wyniku wykonywania pracy nauczyciela i znajduje się w
wykazie chorób zawodowych, są przewlekłe choroby
narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym.
Aby uznać schorzenie narządu głosu za chorobę zawodową
nauczyciel musi przepracować 10 lat w zawodzie w pełnym
wymiarze godzin.
Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas
nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor
szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia
zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku
Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie
wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu
dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia
nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
mgr Adam Błęka
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Profilaktyka związana z chorobami narządu głosu:

* Nie przekrzykiwać uczniów.
* Podczas mówienia być wyprostowanym.
* Unikać mówienia w przeciągu.
* Zajęcia prowadzić metodami aktywizującymi (czas mówienia
powinien zajmować 10 % czasu lekcji, resztę należy przeznaczyć na
pracę samych uczniów).
* Ograniczyć pisanie kredą na tablicy a wyświetlać więcej folii lub pisać
pisakami.
* Tablicę wycierać na mokro.
* Utrzymywać podłogi, firany i meble w czystości (kurz).
* W czasie lekcji mieć możliwość wypicia kilku łyków niskosłodzonego
letniego płynu.
* W czasie przeziębienia oszczędzać głos.
* Nie palić papierosów i nie przebywać w pomieszczeniu zadymionym.
mgr Adam Błęka
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Wycieczki szkolne.
Przedszkola, szkoły i placówki, mogą organizować dla
wychowanków i uczniów, różnorodne formy
krajoznawstwa i turystyki.
Organizowanie przez szkoły wycieczki mogą mięć na celu:
1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
kultury i historii,
2) poznawanie kultury i języka innych państw,
3)poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i
kulturalnego,
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska
naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6) podnoszenie sprawności fizycznej,
7) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów
zagrożonych ekologicznie,
8) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie patologii
społecznej,
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach
górskich, leżących na obszarach parków
narodowych i rezerwatów przyrody oraz
leżących powyżej 1.000 m n.p.m., mogą
prowadzić tylko górscy przewodnicy
turystyczni.
Treningi w terenach górskich, poza trasami
narciarskimi i turystycznymi, powinny
odbywać się z udziałem górskiego
przewodnika turystycznego.
mgr Adam Błęka
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• Na basenie i pływalni dzieci muszą być
pod opieką opiekuna i ratownika max
grupa 15 osób

PIERWSZA POMOC

Dziękuje za uwagę
W razie pytań proszę pisać:
adambleka@interia.pl
biuro@adambhp.pl
Powielanie, kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakiekolwiek
wykorzystanie w części lub całości w celach komercyjnych wymaga
uprzedniej pisemnej zgody. Treści są chronione prawem autorskim
wymaga uprzedniej pisemnej zgody autora lub twórcy.
mgr Adam Błęka
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