BU-MOR M. M. Bułka Spółka Jawna
Zagrodowa 67 32-600 Oświęcim
NIP: 5492454458 REGON: 382878531 KRS: 0000777660
(nazwa organizatora szkolenia)

Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Pan(i) Piotr Kowalski
urodzony(a) dnia 12.05.1989r.
ukończył(a) Szkolenie Okresowe
w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy
dla: Kadry kierowniczej i osób kierujących funkcjonariuszami i pracownikami
cywilnymi
zorganizowane w formie Samokształcenia kierowanego
przez BU-MOR M. M. Bułka Sp. J.
w okresie od dnia 25.06.2022r. do dnia 26.06.2022r.
Celem szkolenia była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i służby oraz ryzyka związanego z
tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i służby ,
c) ochrony funkcjonariuszy pożarnictwa oraz pracowników cywilnych przed zagrożeniami
związanymi z wykonywaną pracą i służbą
Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr. 180, poz. 1860, z późn. zm.)

Oświęcim, dnia 26.06.2022r.
Nr zaświadczenia wg. rejestru nr 281/ekr/PSP /2022

(podpis osoby upoważnionej przez organizatora szkolenia)
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Program szkolenia okresowego Kadry kierowniczej i osób
kierujących funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi
Lp.

Temat szkolenia

Liczba
godzin*)

1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby-pracy, w szczególności:
a) obowiązki i odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp:
- prawa i obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej,
- prawa i obowiązki osoby kierującej funkcjonariuszami pożarnictwa i pracownikami
cywilnymi,
- obowiązki funkcjonariusza pożarnictwa i pracownika cywilnego w zakresie bhp.
b) ochrony pracy kobiet:
- wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,
- obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony kobiet w ciąży.
c) profilaktyczna opieka zdrowotna nad funkcjonariuszami pożarnictwa i pracownikami
cywilnymi - badania wstępne, okresowe, kontrolne;
d)organizowanie i tworzenie służby bhp:
- zasady tworzenia służby bhp,
- zadania służby bhp.
e) odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i prawa pracy

4

2.

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i
niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3.

Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń bhp oraz kształtowanie bezpiecznych
zachowań funkcjonariuszy pożarnictwa i pracowników cywilnych. Szkolenia wstępne i
okresowe. Metodyka instruktażu stanowiskowego.

2

4.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP.

2

5.

Okoliczności i przyczyny wypadków i chorób zawodowych funkcjonariuszy pożarnictwa i
pracowników cywilnych. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy/służby i w
sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

4

6.

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy. Świadczenia przysługujące w razie
wypadków w związku ze służbą i zasady ich przyznawania.

1

Razem:

16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
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