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SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW  
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH. 

 
Szkolenie: 
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu okresowym BHP. Szkolenie jest przeznaczone dla 

pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, 

konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do 

szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia 

Szkolenie powinno być aktualizowane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osób 

należących do grupy docelowej należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy 

na tych stanowiskach. 

 

Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 

identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, metod likwidacji lub 

ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy. 

 

Kwalifikacje: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu zgodne z regulacjami 

prawnymi, które należy złożyć do akt pracownika. 

 

Program szkolenia: 

 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:  

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: 

- praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp, 

- odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym 

zawodem, 

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych), 

- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń 

technicznych, 

- systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- nadzoru i kontroli warunków pracy, 

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 

 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 

uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka 

związanego z tymi zagrożeniami 

 Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w 

tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników 

szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania 

projektowe, technologiczne i organizacyjne) 

 



Firma Doradczo Szkoleniowa 

ul. Senatorska 15 m 10, 58-316 Wałbrzych 

email: biuro@szkolenia-fds.pl 

tel.: 669 268 417 lub 607 391 274 
NIP 886 150 6975; REGON 891498122 
www.szkolenia-fds.pl 

    FDS                                   
 

 

 

 Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, 

urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej) 

 Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w 

projektowaniu 

 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, 

awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 

 

Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia: 
Interpretacja przepisów, omawianie przykładów, omówienie okoliczności i przyczyn 

charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków przy pracy 

oraz wniosków profilaktycznych. 

 
Metodyka szkolenia:  
Szkolenie jest  zorganizowane w formie wykładu. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki 

dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje multimedialne, zdjęcia. Szkolenie prowadzi trener z 

długoletnią praktyką. 

 

Czas trwania kursu i jego termin: 
Planowany (minimalny) czas trwania kursu to 2 dni po 8 godzin, w sumie 16 godzin. Czas trwania 

poszczególnych etapów szkolenia uzależniony jest od przygotowania zawodowego pracowników, 

dotychczasowego ich stażu pracy.  

Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy 

szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy. 

 
Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) ze wskazaniem proponowanego terminu 

i miejsca szkolenia. 

 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była 

wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym 

usługobiorcę. 
 

Wymagania dla uczestników kursu: 
Szkolenie jest dedykowany dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-

technicznych, jednak jako szkolenie zawierające w swoim zakresie szkolenia dla innych grup 

pracowniczych może być adresowane również do nich. 

 

Koszty: 
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 2000 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników. 

Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 2400 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 250 zł. netto od osoby, max. 10 uczestników 

(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 


