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Szkolenie dla pełnomocników ds. BHP w dniu 25 listopada 2016 r. 
 

 

1. Regulacje prawne ochrony pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki  
w szkołach wyższych. 

2. Obowiązki pracodawców, osób kierujących pracownikami i osób prowadzących zajęcia praktyczno-
dydaktyczne ze studentami oraz pracowników i osób pobierających naukę.  

3. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników oraz studentów i doktorantów. 

4. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.  

6. Gospodarka środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym. 

7. Wypadki przy pracy (zrównane z wypadkami przy pracy), w drodze do pracy  
lub z pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane. Analiza okoliczności i przyczyn 
charakterystycznych wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków 
powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związana z nimi profilaktyka. 

8. Rola organów wewnętrznych w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
i nauczania w uczelni. 

9. Rola organów zewnętrznych w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
i nauczania w uczelni. 

10. Analiza i ocena zagrożeń i uciążliwości występujących w środowisku pracy  
i nauczania związanych w szczególności z: 

a) promieniowaniem jonizującym, podczerwonym i nadfioletowym 

b) promieniowanie laserowe 

c) polem elektromagnetycznym 

d) hałasem. 

11. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauczania (organizacja pracy 
i nauczania oraz stanowisk pracy i stanowiskach dydaktycznych w uczelni) 

a) Ręczne prace transportowe  

b) Ochrona pracy kobiet 

c) zawieranie umów cywilnoprawnych  

d) przegląd laboratoriów przed rozpoczęciem zajęć  

12. Analiza i ocena zagrożeń i uciążliwości występujących w środowisku pracy  
i nauczania związanych z uciążliwościami pracy biurowej – monitory ekranowe. 

13. Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauczania (organizacja pracy 
i nauczania oraz stanowisk pracy i stanowiskach dydaktycznych w uczelni): 

a) omówienie warunków w oparciu o ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa  
i higieny pracy i obowiązujące przepisy bhp w szkołach wyższych, 

b) stosowanie w praktyce regulaminów porządkowych, instrukcji obsługi maszyn  
i urządzeń technicznych oraz oznaczeń stref niebezpiecznych. 

14. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku - ćwiczenia praktyczne. 
 

mailto:szkolenia@ca.pw.edu.p

