BHP dla pracowników
administracyjno-biurowych

Kurs e-learningowy
Kategoria: ogólnobankowe
Cena: 85,00 zł netto + VAT
Czas: ok. 5:00 godz. (104 ekrany)
Egzamin: potwierdzający zdobyte umiejętności
Certyfikat: imienny, do samodzielnego pobrania

Korzyści:
• przekazanie informacji adekwatnych do stanowiska pracy pracownika administracyjno-biurowego,
• rzetelność informacji względem aktualnych przepisów prawa,
• realizacja materiału w przystępnej i ciekawej formie,
• elastyczny czas i miejsce realizacji szkolenia,
• wydanie zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa.
Program:
1. Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień
pracowników administracyjno-biurowych:
a) Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy BHP;
c) Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
d) Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym;
e) Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej;
f) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne.
2. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy:
a) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą biurową;
b) Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy;
c) Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym;
d) Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika, a powierzchni i kubatury pomieszczenia,
szerokości przejść w pomieszczeniu;
e) Mikroklimat środowiska pracy – oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja
i klimatyzacja;
f) Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu;
g) Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do
stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego;
h) Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki,
a także np. skanera, telefonu, i innych;
i) Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki, itp.
3. Postępowanie w razie wypadku i awarii:
a) Postępowanie w razie wypadku przy pracy;
b) Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem elektrycznym;
c) Postępowanie w razie pojawienia się pożaru.
4. Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień
pracowników administracyjno-biurowych:
a) Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
b) Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy BHP;
c) Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad BHP;
d) Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym;
e) Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej;
f) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne.
5. Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy:
a) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą biurową;
b) Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy;

c) Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym;
d) Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika, a powierzchni i kubatury pomieszczenia,
szerokości przejść w pomieszczeniu;
e) Mikroklimat środowiska pracy: oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja
i klimatyzacja;
f) Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu;
g) Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do
stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego;
h) Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki,
a także np. skanera, telefonu, i innych;
i) Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki, itp.
6. Postępowanie w razie wypadku i awarii:
a) Postępowanie w razie wypadku przy pracy;
b) Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem elektrycznym;
c) Postępowanie w razie pojawienia się pożaru.
Metodyka:
Kurs e-learningowy (udźwiękowiony, interaktywny, z przykładami i ćwiczeniami), dostępny na platformie elearningowej BODiE. Kurs kończy się wystawieniem zaświadczenia, wydanego na podstawie § 16 ust. 3
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 180, Poz. 1860 z późn. zm.).
Wymagania techniczne:
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie urządzenia z dostępem do
Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zalecana to: Google Chrome lub Mozilla
FireFox), a także podłączonych głośników lub słuchawek. Kurs może być realizowany w dowolnym miejscu
i czasie, od momentu nadania dostępu (loginu i hasła) przez okres 2 miesięcy.

Kontakt:
+48 784 412 107
+48 608 339 937
eszkolenia@bodie.pl
Nota prawna

Zawartość niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.
i podlega ochronie prawnej, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. DzU 2006.90.631 ze zm.). W związku z powyższym niniejszy dokument nie może być
w żaden sposób wykorzystywany, rozpowszechniany ani opracowywany w całości jak i w części bez uprzedniej zgody
Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Wszelkie znaki towarowe, nazwy, grafiki, a także fotografie
wykorzystane w dokumencie są własnością ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Informacje
prezentowane w materiałach i dokumentach Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., a w szczególności
podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dołożono
wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były kompletne i prawidłowe. Bankowy Ośrodek Doradztwa
i Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędami lub nieścisłościami
w niniejszym dokumencie.

