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PROGRAM RAMOWY

SZKOLENIA OKRESOWEGO 

W ZAKRESIE BHP 

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA 

STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

(rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  27  lipca  2004r.  w  sprawie  szkolenia  w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm: Dz. U. Nr 196, poz. 1420

z 2007r.)
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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO 
PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

1.Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z 

zakresu: 

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, 

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 

2.Uczestnicy szkolenia 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 

3.Sposób organizacji szkolenia 

Szkolenie  powinno  być  zorganizowane  w  formie  instruktażu  -  na  podstawie  szczegółowego

programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno być realizowane przez

instruktaż  na  stanowisku  pracy,  a  także  wykład,  pogadankę,  film,  omówienie  okoliczności  i

przyczyn charakterystycznych (dla prac wykonywanych przez uczestników szkolenia) wypadków

przy pracy oraz wniosków profilaktycznych. 

4. Ramowy program szkolenia

Lp. Temat szkolenia Liczba
godzin *)

1 2 3

1 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem
przepisów związanych z wykonywaną pracą.
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2 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody 
likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z
uwzględnieniem  zmian  w  technologii,  organizacji  pracy  i  stanowisk  pracy,
stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych
urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. 
Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych, odzież ochronna i
odzież robocza.

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

2

5 Razem: minimum
8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
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Co zyskujesz?
1. Wykwalifikowanych szkoleniowców.

2. Szkolenie prowadzone przez placówkę oświatową, nad którą nadzór pedagogiczny pełni 

Kuratorium Oświaty, co gwarantuje:

➢  najwyższą jakość szkolenia,

➢ wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,

➢ legalność wydawanych zaświadczeń.

3. Przygotujemy dla Ciebie szczegółowy program szkolenia dopasowany do charakteru 

Twojego przedsiębiorstwa i pracy Twoich pracowników.

4. Otrzymasz od nas materiały szkoleniowe.

5. Błyskawiczną realizację usługi w dogodnym dla Ciebie terminie.

6. 100% satysfakcji z naszych usług szkoleniowych.
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WZÓR ZAŚWIADCZENIA
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NOTA PRAWNA
W  ramach  Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego  DeJot  Dawid  Jasiński  prowadzimy

Niepubliczną  Placówkę  Kształcenia  Ustawicznego  nr  1  w  Osieku  nad  Wisłą,  która  została

utworzona i działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

U. 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami). 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia

Ministra Edukacji  Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2017 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w

formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Link do zarządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001632/O/D20171632.pdf

Dzięki temu kursant zyskuje w 100% legalne zaświadczenie, honorowane przez instytucje

państwowe i pracodawców zarówno w kraju jak i zagranicą. 

Nasze zezwolenia i zaświadczenia:

• Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP - 
http://dejot.pl/rejestr_instytucji_szkoleniowych.pdf
 

• Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych - http://dejot.pl/zaswiadczenie.pdf

• Statut Placówki - http://dejot.pl/Statut.pdf

• Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO nr 132111) - 
https://rspo.men.gov.pl/rspo/132111

Wystawiamy FAKTURY VAT ze stawką VAT „zw”. Usługa edukacyjna jest zwolniona z podatku

VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami).
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