
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 51/2022 Rektora ASP  

z dnia 19 września 2022 r. 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA STUDENTÓW 
ROZPOCZYNAJĄCYCH KSZTAŁCENIE W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE – 

INSTRUKTAŻ OGÓLNY 
 
 
1. Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest zaznajomienie studentów z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy w szczególności z: 

a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki zawartymi w Kodeksie pracy, 
ogólnych przepisach bhp oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
30 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2090) 

b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) 

c) zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 
d) przepisami i zasadami dot. ochrony przeciwpożarowej, a szczególnie ewakuacji. 

 

2. Uczestnicy szkolenia 
Szkolenie jest przeznaczone dla studentów rozpoczynających kształcenie w ASP, z wyjątkiem tych, którzy 
w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w ASP. 
 

3. Sposób organizacji szkolenia 
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie wykładów lub prezentacji w wymiarze nie mniejszym niż 
4 godziny. 
 
4. Ramowy program szkolenia 

 

Lp. Temat szkolenia 
Liczba 
godzin 

1 Istota bezpieczeństwa i higieny studiów 0,1 

2 
Zakres obowiązków i uprawnień rektora, dziekana oraz osób 
prowadzących zajęcia w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki 

0,4 

3 
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
nauki 

 
0,1 

4 Zasady poruszania się i zachowania na terenie ASP 0,4 

5 
Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące na ASP 
i podstawowe środki zapobiegawcze. 

0,5 

6 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pacy związane z obsługą 
urządzeń technicznych 

0,6 

7 
Zasady przydziału środków ochrony indywidualnej, w odniesieniu do 
czynności wykonywanych przez studentów 

 
0,2 

8 
Porządek i czystość w miejscu zajęć – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo 
studentów 

0,5 



9 
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie 
pożaru lub innego zagrożenia oraz ewakuacji 

0,6 

10 
Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania 
pierwszej pomocy 

0,6 

 
Razem: 

minimum 
4 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). 
 

5. Szczegółowy program szkolenia 
1) Regulacje Prawne z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

a) Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 

− definicja bezpieczeństwa i higieny pracy 

− cel bezpieczeństwa i higieny pracy 

b) Prawa i obowiązki w zakresie bhp 
c) Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: 

porządkowa, wykroczeniowa, karna 

d) Wypadki oraz świadczenia z nimi związane: 

− podstawowe pojęcie i definicje wypadku 

− kwalifikacje zdarzeń wypadkowych 

− kwalifikacje wypadków według skutków 

− świadczenia z tytułu wypadków 
2) Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi 

i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tym zagrożeniem. Postępowanie w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń w tym zasady używania środków ochrony indywidualnej 
oraz środków ochrony zbiorowej: 

a) Identyfikacja i analiza zagrożeń występujących w uczelni 

− definicje i podział czynników 

− czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne 
b) Ryzyko związane z uwolnieniem się zagrożeń, w tym czynników szkodliwych, uciążliwych, 

niebezpiecznych 

− skutki uwolnienia się zagrożeń 

− zasady postępowania 

c) Środki ochrony indywidualnej oraz środki ochrony zbiorowej 

− definicje przykłady 

− zasady używania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 
3) Zasady postępowania w razie wypadku w czasie zajęć i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru awarii) 

w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku: 

a) Postępowanie w razie zaistniałego wypadku 

− obowiązki świadków wypadku 

− obowiązki poszkodowanego 

b) Telefony alarmowe 
c) Pierwsza pomoc przedlekarska 

− postępowanie i sposoby udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

d) Zasady postępowania w przypadku pożaru, awarii lub innego zagrożenia 

− przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów 

− charakterystyka urządzeń przeciwpożarowych uczelni 

− postępowanie w przypadku ewakuacji 
 


