Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich
przedsiębiorstw
Celem i korzyścią szkolenia jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach ich
przeciwdziałania poprzez:
a. nabycie umiejętności oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
b. wypracowanie postaw polegających na kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
c. uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą
SZCZEGÓŁOWE
JEDNOSTKI
TEMATYCZNE

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

PRZYKŁADY ZAGADNIEŃ I ĆWICZEŃ

CZAS
MODUŁU

CZAS
SZKOLENIA

1 DZIEŃ

Wprowadzenie do
szkolenia






Wybrane regulacje
prawne z zakresu
prawa pracy dotyczące
bezpieczeństwa i
higieny pracy,



Przedstawienie się
Prezentacja celu i agendy szkolenia
Zebranie indywidualnych oczekiwań odnośnie
szkolenia
Wypełnienie pretestów






Prezentacja Trenera
Wypowiedzi Uczestników
Zebranie na flipchart
Testy

30 min.

08.00 – 08.30

Obowiązki w zakresie BHP i odpowiedzialność za
naruszenie przepisów i zasad BHP – wprowadzenie
do tematu.



Dyskusja grupowa; Jakie akty
prawne regulują ochronę pracy
w Polsce?

15 min

08.30 – 08.45

45 min.

08.55 – 09.40

PRZERWA 10 min. 08.45-8.55
Wybrane regulacje
prawne z zakresu
prawa pracy
dotyczące
bezpieczeństwa i
higieny pracy,





Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w
zakresie BHP:
- prawa pracodawcy
- obowiązki pracodawcy
- prawa pracownika
- obowiązki pracownika
Odpowiedzialność za naruszanie przepisów BHP





Ćwiczenie: znajdź
nieprawidłowości w zakresie
BHP na przedstawionym
rysunku – omówienie
Dyskusja kierowana na temat:
„Kto w firmie odpowiada za
warunki BHP?” – omówienie,
zebranie wyników na flipcharcie
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przedsiębiorstw


Prezentacja/ wykład

PRZERWA 10 min. 09.40-9.50



Wybrane regulacje
prawne z zakresu
prawa pracy
dotyczące
bezpieczeństwa i
higieny pracy,




Ochrona pracy kobiet
Ochrona pracy młodocianych
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami:
- badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne
- prace szczególnie niebezpieczne
- ocena ryzyka zawodowego
Szklenia BHP: wstępne i okresowe
Nadzór i kontrola nad warunkami pracy
- organy nadzoru nad warunkami pracy
- związki zawodowe
- przebieg kontroli, tryb odwoławczy.






Napo „Partnerstwo dla
prewencji” (film) +omówienie +
wnioski
Praca w zespołach: Napiszcie
jakie instytucje i organizacje
mogą kontrolować zakłady pracy
pod katem BHP?” – omówienie,
zebranie wyników pracy na
flipcharcie
Prezentacja/ wykład

45 min.

9.50 – 10.35

45 min.

10.45 – 11.30

45 min.

11.40 - 12.25

PRZERWA 10 min. 10.35-10.45
Identyfikacja, analiza i
ocena zagrożeń
czynnikami
szkodliwymi dla
zdrowia, uciążliwymi i
niebezpiecznymi oraz
ocena ryzyka
związanego z tymi
zagrożeniami




Rodzaje czynników występujących w procesie pracy:
niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe.
Charakterystyka czynników w zależności od
charakteru działania:
- fizyczne;
- chemiczne;
- biologiczne;
- psychofizyczne.





Praca w zespołach: Narysujcie
„szefa” firmy oraz czynniki
szkodliwe, uciążliwe i
niebezpieczne jakie na niego
oddziałują. Omówienie prac
zebranie wyników na flipchart
Prezentacja/ wykład

PRZERWA 10 min. 11.30-11.40
Identyfikacja, analiza i
ocena zagrożeń
czynnikami
szkodliwymi dla



Czynniki niebezpieczne:
- elementy ruchome i luźne
- przemieszczanie się ludzi
- prąd elektryczny




„Napo i ryzykowne sytuacje”
(film) omówienie + wnioski
Prezentacja/ wykład
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zdrowia, uciążliwymi i
niebezpiecznymi oraz
ocena ryzyka
związanego z tymi
zagrożeniami

- pożar/wybuch

PRZERWA 10 min. 12.25-12.35
Identyfikacja, analiza i
ocena zagrożeń
czynnikami
szkodliwymi dla
zdrowia, uciążliwymi i
niebezpiecznymi oraz
ocena ryzyka
związanego z tymi
zagrożeniami




Badania i pomiary czynników szkodliwych dla
zdrowia
Ryzyko zawodowe występującego w procesie pracy:
- metody oceny ryzyka
- określanie dopuszczalności ryzyka
- dokumentowanie oceny ryzyka




Prezentacja/ wykład
Studium przypadku: określenie
dopuszczalności ryzyka metodą
RISK SCORE – omówienie
wyników

45 min.

12.35 – 13.20

45 min.

13.30 – 14.15

PRZERWA 10 min. 13.20 – 13.30
Organizacja i metody
kształtowania
bezpiecznych i
higienicznych warunków
pracy, z uwzględnieniem
stanowisk wyposażonych
w monitory ekranowe;
zarządzanie
bezpieczeństwem i
higieną pracy






Organizacja stanowisk pracy uwzględniająca:
- czynniki technologiczne
- czynniki organizacyjne
- czynniki ergonomiczne
Organizacja stanowisk pracy wyposażonych w
monitory ekranowe




Burza mózgów na temat: „Jak
zorganizować stanowisko pracy
zapewniające 100%
bezpieczeństwo pod kątem
BHP?”
Pomysły spisane na flipchart –
omownie + wnioski
Prezentacja/ wykład
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PRZERWA 10 min. 14.15 – 14.25


Organizacja i metody
kształtowania
bezpiecznych i
higienicznych
warunków pracy, z
uwzględnieniem
stanowisk
wyposażonych w
monitory ekranowe;
zarządzanie
bezpieczeństwem i
higieną pracy





Eliminowanie lub ograniczanie czynników
niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w
procesie pracy:
- etap projektowania
- działania organizacyjne
- środki ochrony zbiorowej
- środki ochrony indywidualnej.
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia






Praca w zespołach: Wróćcie do
rysunków wykonanych
wcześniej i napiszcie lub
narysujcie jak można się chronić
przed czynnikami, które
wskazaliście na rysunku –
omówienie + wnioski
Studium przypadku: praca w
zespołach. Na hali produkcyjnej
przekroczona jest dopuszczalna
norma hałasu - jakie działania
można podjąć? Omówienie
wyników.
Prezentacja/ wykład
Zakończenie dnia – uczestnicy
dzielą się swoimi uwagami i
spostrzeżeniami odnośnie
szkolenia.

45 min.

14.25 – 15.10

Runda otwarcia – każdy
uczestnik podaje jedną
informacje, którą uważa za
najważniejszą z omawianych w
pierwszym dniu szkolenia.

15 min.

08.00 – 08.15

Napo „Partnerstwo dla
prewencji” (film) +omówienie +
wnioski
Wprowadzenie do ćwiczenia:
omówienie przez prowadzącego
zasady ciągłego doskonalenia -

30 min.

08.15 – 08.45

2 DZIEŃ

Wprowadzenie do
drugiego dnia
szkolenia
Organizacja i metody
kształtowania
bezpiecznych i
higienicznych
warunków pracy, z
uwzględnieniem



Przypomnienie tematów z dnia poprzedniego



Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- podstawowe zadania systemu bezpieczeństwa
- polityka bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie
- zasady określania odpowiedzialności w systemie
zarzadzania BHP
- szkolenie i motywowanie pracowników
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stanowisk
wyposażonych w
monitory ekranowe;
zarządzanie
bezpieczeństwem i
higieną pracy

- ustalenie postepowania w sytuacjach awaryjnych
- monitorowanie systemu zarzadzania BHP
- ciągłe doskonalenie systemu zarządzania



cyklu Deminga.
Ćwiczenie w zespołach:
„Opiszcie sytuację z życia, która
obrazuje zasadę ciągłego
doskonalenia” – omówienie +
wnioski
Prezentacja/ wykład

PRZERWA 10 min. 08.45-8.55
Analiza okoliczności
i przyczyn
wypadków przy
pracy i chorób
zawodowych oraz
związana z nimi
profilaktyka;
omówienie przyczyn
charakterystycznych
wypadków przy
pracy, ze
szczególnym
uwzględnieniem
wypadków
powstałych na skutek
niewłaściwej
organizacji pracy
oraz związanej z nimi
profilaktyki






Wypadki przy pracy – wprowadzenie, definicja
- ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków
- prowadzenie postepowania powypadkowego
- wskaźniki wypadków: ciężkość, częstotliwość
Choroba zawodowa – wprowadzenie, definicja
- wykaz chorób zawodowych
- podejrzenie choroby zawodowej – zgłoszenie


Uczestnicy dostają kartki, na
których losowo podany jest
tylko jeden warunek dot.
wypadku przy pracy.
Uzupełnianie brakujących
warunków jest aktywnością,
która pomoże zapamiętać
uczestnikom definicję wypadku
przy pracy i ukierunkuje ich
uwagę na ten temat
Prezentacja/ wykład

45 min.

08.55 – 09.40
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PRZERWA 10 min. 09.40-9.50
Analiza okoliczności
i przyczyn
wypadków przy
pracy i chorób
zawodowych oraz
związana z nimi
profilaktyka;
omówienie przyczyn
charakterystycznych
wypadków przy
pracy, ze
szczególnym
uwzględnieniem
wypadków
powstałych na skutek
niewłaściwej
organizacji pracy
oraz związanej z nimi
profilaktyki





Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy i chorób zawodowych:
- analiza stanu technicznego maszyn i urządzeń,
- analiza organizacji pracy
- analiza uwzgledniająca działanie czynnika ludzkiego
Profilaktyka związana z wypadkowością i chorobami
zawodowymi:
- rola nadzoru i służb BHP
- podnoszenie świadomości i zmiana postaw
pracowników ( systemy motywacyjne)





Studium przypadku: zespoły
dostają opis zdarzenia w
zakładzie pracy, ich zadaniem
jest określenie czy to zdarzenie
było wypadkiem przy pracy –
omówienie, wnioski
Prezentacja/ wykład

45 min.

9.50 – 10.35

45 min.

10.45 – 11.30

PRZERWA 10 min. 10.35-10.45
Organizacja i
metodyka szkolenia
w zakresie
bezpieczeństwa i
higieny pracy (z
uwzględnieniem
metod prowadzania
instruktażu
stanowiskowego)
oraz kształtowania
bezpiecznych






Zasady organizacji i rodzaje szkoleń zgodnie z
obowiązującymi przepisami
Realizacja szkolenia – dobór treści i wykładowców
Formy kształcenia w szkoleniach BHP


Praca w zespołach: każdy zespół
otrzymuje rozporządzenie Min.
Gosp. w sprawie szkoleń i
zestaw 10 pytań dotyczących
szkoleń BHP, zadaniem
zespołów jest jak najszybciej
odpowiedzieć na wszystkie
pytania.
Prezentacja/ wykład
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zachowań
pracowników w
procesach pracy
PRZERWA 10 min. 11.30-11.40
Organizacja i
metodyka szkolenia
w zakresie
bezpieczeństwa i
higieny pracy (z
uwzględnieniem
metod prowadzania
instruktażu
stanowiskowego)
oraz kształtowania
bezpiecznych
zachowań
pracowników w
procesach pracy





Zasady nauczania w odniesieniu do szkoleń BHP
Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników
w procesie pracy:
- prawidłowa realizacja procesu szkoleniowego
- ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników
- systemy motywacyjne
- informowanie pracowników o zagrożeniach



Praca w zespołach: „Opracujcie
system motywacyjny, który
wpłynie pozytywnie na postawy
pracowników w zakresie
przestrzegania zasad BHP, nie
ograniczajcie się wyłącznie do
motywacji materialnej” –
omówienie ćwiczenia + wnioski
Prezentacja/ wykład

45 min.

11.40 - 12.25

45 min.

12.35 – 13.20

PRZERWA 10 min. 12.25-12.35
Zasady postępowania
w razie wypadku w
czasie pracy i w
sytuacjach zagrożeń
(pożaru, awarii), w
tym zasady
udzielania pierwszej
pomocy w razie
wypadku






Metody zapobiegania pożarom
Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń
Pomoc przedlekarska
Zasady ewakuacji





Quiz dla 4 zespołów –pytania
dotyczące zasad postępowania w
sytuacji zagrożeń – omówienie
wyników
Prezentacja/ wykład
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PRZERWA 10 min. 13.20 – 13.30

Problemy ochrony
przeciwpożarowej i
ochrony środowiska
naturalnego







Ochrona przeciwpożarowa – podstawowe pojęcia
Ochrona p.poż. w obiektach
Sprzęt gaśniczy – rodzaje i zasady rozmieszczania
Prace, które mogą wywoływać pożar lub wybuch
Ochrona środowiska naturalnego:
- ochrona powietrza
- źródła zanieczyszczeń





„Wycieczka” grupy do
najbliższej gaśnicy – omówienie
jej przeznaczenia ( grupy
pożarów)
Prezentacja/ wykład

45 min.

13.30 – 14.15

20 min.

14.25 – 14.45

25 min.

14.45 – 15.10

PRZERWA 10 min. 14.15 – 14.25
Skutki ekonomiczne
niewłaściwych
warunków pracy
(świadczenia z tytułu
warunków pracy,
składka na
ubezpieczenie
wypadkowe
pracowników)

Podsumowanie
szkolenia




Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych
Podwyższenie składek na ubezpieczenie wypadkowe





Wypełnienie posttestów
Wypełnienie ankiet oceny szkolenia
Wręczenie certyfikatów



Prezentacja/ wykład



Runda zamknięcia: każdy
uczestnik kończy zdanie: „Na
szkoleniu zrozumiałem, że…”
Podsumowanie Trenera
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PRZERWA 10 min. 15.10-15.20
Zajęcia praktyczne z resuscytacji prowadzone przez ratownika medycznego

45 min.

15.20-16.05

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
Szkolenie okresowe BHP zakończone zostanie wydaniem stosownego zaświadczenia: „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860,
z późniejszymi zmianami).
Szkolenie praktyczne z zakresu resuscytacji zakończone zostanie wydaniem stosownego certyfikatu.

