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WZORCOWY  PROGRAM 
szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
 

Nazwa formy kształcenia 
Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach robotniczych jest seminaryjną formą kształcenia. 

 

Czas trwania i sposób organizacji tej formy kształcenia 
Szkolenie okresowe trwa minimum 8 godzin w formie wykładów, z oderwaniem od pracy, na podstawie szczegóło-
wego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. W zajęciach szkoleniowych stosowane będą odpo-
wiednie do tematyki środki dydaktyczne. 
W poszczególnych tematach nauczania treści tego nauczania należy dostosować do tych gałęzi pracy, które doty-
czą uczestników szkolenia. Program zawiera niezbędne kompendium zagadnień, które należy dostosować do wie-
dzy i potrzeb słuchaczy, poprzez rezygnację z zagadnień, które są znane przez słuchaczy lub marginalne ich omó-
wienie, a rozszerzenie zagadnień, które nie są im znane. Ponadto należy przewidzieć czas na dyskusję ze słucha-
czami i udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez słuchaczy.  
 

Wymagania wstępne dla uczestników 
Uczestnikami szkolenia okresowego są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, wymienieni w § 14 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Uczestników szkolenia wyznacza zakład zatrudniający. 
 

Cele kształcenia 
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności, w szczególności z zakresu: 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą; 

• zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami; 

• postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń. 
Dla zrealizowania celu szkolenia wymagane jest zapoznanie jego uczestników z następującymi tematami: 

• prawna regulacja z zakresu ochrony pracy oraz zmiany w przepisach związanych z wykonywaną pracą; 

• zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia od-
działywania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk 
pracy, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy; 

• zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, wybuchu), w tym zasady udzie-
lania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku; 

• okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z 
nimi profilaktyka. 

 

Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar 
 

Lp. Nazwa zajęć edukacyjnych Liczba godzin 

1 2 3 

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

1 

2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograni-
czenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, orga-
nizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia 
nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy 

3 

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

2 

4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz zwią-
zana z nimi profilaktyka 

2 

 Razem: 8 

W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. 
 

Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych 
 

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepi-
sów związanych z wykonywaną pracą 

  wykład – 1 godzina 
Wybrane regulacje prawne wynikające z Kodeksu pracy, dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
mianowicie: 
– obowiązki i prawa pracowników; 
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– odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
– profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników; 
– wypadki przy pracy i choroby zawodowe; 
– szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
– środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 
Wybrane regulacje prawne wynikające z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracowni-
ków zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, a w szczególności: 
– bezpieczne wykonywanie pracy na określonym stanowisku; 
– przestrzeganie obowiązujących na danym stanowisku instrukcji; 
– wykonawstwo prac niebezpiecznych. 
Wybrane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wykonawcze do art. 23715 Kodeksu pracy, dotyczące wykony-
wania prac w różnych gałęziach pracy. W tej części wykładu należy skoncentrować się na przepisach dotyczących 
uczestników szkolenia, a szczególnie na pracach, które wykonują na co dzień. 
 

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwi-
dacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z  uwzględnie-
niem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu lub narzę-
dzi pracy 

wykład – 3 godziny 

Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy 
Podział niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy w zależności od charakteru 
działania, na grupy: 
– fizyczne; 
– chemiczne; 
– biologiczne; 
– psychofizyczne. 
Podział fizycznych, niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy na: 
– urazowe powodowane przez: poruszające się maszyny i mechanizmy, ruchome elementy maszyn, przemiesz-

czające się wyroby lub materiały, ostre krawędzie, ostrza narzędzi, temperatura powierzchni wyposażenia tech-
nicznego, powierzchnie, na których możliwy jest wypadek; 

– urazowe wynikające z charakteru i środowiska pracy: położenie stanowiska pracy w stosunku do powierzchni 
ziemi lub podłogi, hałas, drgania mechaniczne, promieniowanie, oświetlenie, odrywanie się mas i brył skalnych, 
pole elektromagnetyczne, elektryczność, pył przemysłowy. 

Podział czynników chemicznych w zależności od rodzajów działania na: 
– toksyczne; 
– drażniące; 
– uczulające; 
– rakotwórcze; 
– mutagenne. 
Podział czynników chemicznych w zależności od sposobów wchłaniania: 
– przez drogi oddechowe; 
– przez skórę i błony śluzowe; 
– przez przewód pokarmowy. 
Podział czynników biologicznych występujących w procesie pracy na mikroorganizmy i makroorganizmy. 
Podział czynników psychofizycznych występujących w procesie pracy na czynniki powodowane przez obciążenie 
fizyczne (statyczne i dynamiczne) i obciążenie nerwowo-psychiczne (obciążenie umysłu i obciążenie emocjonalne). 
Spośród ww. czynników szkodliwych i niebezpiecznych wybrać te czynniki, które oddziaływują lub mogą oddziały-
wać na pracowników będących uczestnikami szkolenia, a wynikającymi z ich pracy. 
 

Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników 
Spośród zasad i metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania czynników szkodliwych na pracowników należy 
wymienić: 
– wprowadzanie urządzeń stwarzających mniejsze zagrożenie; 
– zmianę procesu technologicznego poprzez wprowadzenie automatyzacji, hermetyzacji i komputeryzacji procesu; 
– stosowanie ekranów i osłon urządzeń będących źródłem emisji czynników szkodliwych; 
– stosowanie najnowszych rozwiązań wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń; 
– zmiana narzędzi na bezpieczniejsze; 
– stosowanie skutecznych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 

 

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, 
awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 

wykład – 2 godziny 
Postępowanie w razie wypadku 
Podstawowym obowiązkiem pracownika, który zauważył wypadek, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowa-
nemu, zawiadomienie przełożonego oraz ostrzeżenie innych pracowników. 
Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku:  
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– podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,  
– zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,  
– ustalić okoliczności i przyczyny wypadku 
– zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym zagrożeniom (wdrożyć do realizacji ustalenia zespołu 

powypadkowego). 
Omawiając zagadnienie udzielenia pierwszej pomocy zwrócić uwagę na czas udzielania tej pomocy, tj. do momentu 
przybycia pomocy medycznej oraz podanie, na czym polega zabezpieczenie miejsca wypadku. 

 

Postępowanie w sytuacjach zagrożeń 
Zatrzymanie pracy urządzenia lub urządzeń, ostrzeżenie współpracowników i zgłoszenie awarii przełożonemu, włą-
czenie się do działań zmierzających do bezpiecznego usunięcia awarii. 
W przypadku pożaru – podjęcie próby ugaszenia pożaru w zarodku, ostrzeżenie współpracowników, zgłoszenie 
pożaru do straży pożarnej, podając: co się pali, gdzie się pali, czy jest zagrożone życie ludzkie, drogi dojazdowe, 
imię i nazwisko składającego meldunek i nr telefonu skąd pochodzi meldunek. 
Telefony alarmowe. 

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy  
Zapoznać uczestników szkolenia z ogólnymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz pojęciem pierwszej po-
mocy przedlekarskiej. 
Omówić przebieg czynności ratowniczych na miejscu wypadku, czyli tzw. łańcucha ratunkowego (czynności do-
raźne, wezwanie pomocy, pierwsza pomoc, transport, pomoc). 
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w poszczególnych rodzajach obrażeń:  
– zranienia; 
– złamania; 
– krwotoki; 
– oparzenia; 
– urazy oczu; 
– utrata przytomności, omdlenia; 
– zatrucia. 
Meldunek o zdarzeniu wypadkowym – telefon alarmowy. 
 

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

wykład – 2 godziny 
Wybrać charakterystyczne wypadki dla gałęzi pracy reprezentowanych przez uczestników szkolenia. Wyboru charak-
terystycznych wypadków dokonać wśród wypadków zaistniałych w zakładzie, z którego pochodzą uczestnicy szkole-
nia lub wśród wypadków podawanych przez fachowe periodyki. 
Omawiając wybrane charakterystyczne wypadki, dokonać analizy okoliczności i przyczyn ich zaistnienia akcentując 
przyczyny bezpośrednie i pośrednie będące następstwem: 
– zagrożeń mających podłoże w technice; 
– zagrożeń mających podłoże w organizacji pracy; 
– zagrożeń mających podłoże w czynniku ludzkim. 
Profilaktyka w zakresie wypadków przy pracy jako wnioski z analizy wypadkowości oraz oceny stanu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, przede wszystkim realizacja następujących zagadnień: 
– przestrzeganie obowiązujących instrukcji oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  
– stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; 
– eliminowanie niebezpiecznych i szkodliwych czynników; 
– organizowanie pracy zgodnie z wymaganiami przepisów; 
– wywiązywanie się ze swoich obowiązków przez pracowników na stanowiskach robotniczych, osoby kierujące 

pracownikami i pracodawców. 
 

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych 
 

Wykaz literatury 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy i Prawo pracy z bieżącą aktualizacją, (DVD), Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 
2017. 

• Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, CIOP, Warszawa 1997. 

• G. Gałuszka, Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, Wyd. VII, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2016. 

• K.T. Kociołek, Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej, Wyd. IX, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2017. 

• Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bhp, 
Wyd. XII, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2017. 

 
 
 

Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych 
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• filmy o tematyce: Ochrona przeciwpożarowa, BHP w transporcie wewnątrzzakładowym, obsłudze urządzeń elek-
trycznych, Wypadek – co robić?, Pierwsza pomoc przedmedyczna – wg uznania wykładowcy; 

• obowiązujące w zakładach zatrudniających słuchaczy instrukcje stanowiskowe, bezpieczeństwa pożarowego, ob-
sługi i konserwacji urządzeń, wykonywania prac niebezpiecznych itp.; 

• protokół powypadkowy; 

• karta wypadku przy pracy; 

• zakładowy wykaz stanowisk pracy, na których wymagane są dodatkowe kwalifikacje dla osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych; 

• tablice informacyjne udzielania pomocy przedlekarskiej. 
 

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia 
Obowiązkowe i aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, pozytywny wynik egzaminu po zakończeniu 
szkolenia stanowią podstawę do zaliczenia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o jego ukończeniu (wzór za-
świadczenia w załączeniu). 
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