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PROGRAM
SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY
dla pracowników na stanowiskach robotniczych
AKADEMII POMORSKIEJ w SŁUPSKU
1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przypomnienie i ugruntowanie wiadomości z zakresu zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy:
 podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy,
 organizacja stanowisk pracy pracowników na stanowiskach robotniczych
 zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 zasady ochrony przeciwpożarowej
2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla zgłoszonych przez zakład pracowników na stanowiskach robotniczych.
3. Termin szkolenia
Szkolenia odbędą się w siedzibie firmy AKADEMII POMORSKIEJ w SŁUPSKU w dniach:
4. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu. Podczas szkolenia są używane odpowiednie środki
dydaktyczne służące realizacji szkolenia, w szczególności prezentacje, filmy. Szkolenie zakończone jest
sprawdzianem nabytych wiadomości przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Po
zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu zostanie wydane zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia okresowego.
Szczegółowy program szkolenia pracowników na stanowiskach robotniczych
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Ogólne relacje prawne z zakresu bhp, w szczególności: kodeks
pracy; rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bhp
Rozporządzenia dotyczące bhp w dziedzinie, w której pracują
słuchacze, w szczególności:
- minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń przez pracowników
podczas pracy;
Zakładowe akty prawne dotyczące bhp:
a) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy;
b) Zakładowy Regulamin Pracy;
c) Instrukcje: zakładowe, obsługi maszyn i urządzeń,
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stanowiskowe
Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy,
w szczególności zagrożenia czynnikami: fizycznymi, chemicznymi,
biologicznymi, rakotwórczymi i mutagennymi
Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych
czynników na pracowników, w szczególności poprzez: eliminowanie lub ograniczanie oddziaływania czynników szkodliwych, np.
drogą zmian w technologii, poprawy organizacji pracy i stanowisk
pracy; wprowadzenia nowych, bardziej ergonomicznych urządzeń,
sprzętu i narzędzi pracy; stosowanie ochron zbiorowych;
stosowanie ochron indywidualnych
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy - sprawdzanie stanu poszkodowanego, wzywanie pomocy
Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku - omdlenia,
skaleczenia, uderzenia, złamania itp.
Zasady postępowania w razie np. pożaru lub awarii - przeciwdziałanie rozszerzaniu się pożaru lub awarii, alarmowanie otoczenia, ewakuacja.
Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej
pracy wypadków przy pracy:
- przyczyny techniczne wypadków;
- przyczyny organizacyjne;
- przyczyny ludzkie
Profilaktyka wypadkowa, w szczególności: przestrzeganie
instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, przestrzeganie przepisów i
zasad bhp
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