Projekt „CheS – Chemik na Staż”
Załącznik nr 19 do Regulaminu

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO STAŻYSTY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Imię i nazwisko Stażysty/tki:

Nazwa zakładu pracy:

Imię i nazwisko Opiekuna stażu:

Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy ..............................................................................

przeprowadził w dniach ......................... r. .....................................................................................
(imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Pan(i)..............................................................
został(a) dopuszczony(a) do wykonywania stażu na stanowisku ......................................................

....................................................

......................................................

(podpis Stażysty/tki1)

(data i podpis Opiekuna stażu)

1

Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy dotyczącymi wykonywanych prac
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Projekt „CheS – Chemik na Staż”

Program ramowy instruktażu stanowiskowego:
1. Omówienie warunków stażu z uwzględnieniem elementów pomieszczenia pracy mających
wpływ na warunki pracy (oświetlenie, wentylacja, urz. techniczne, itp.)
 elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bhp (oświetlenie miejscowe,
urządzenia zabezpieczające , ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce
i produkty),
 przebiegu procesu pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych w zatrudnionej
komórce organizacyjnej.
2. Omówienie zagrożeń występujących na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka
zawodowego związanego z pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniem oraz zasad
postępowania w razie wypadku lub awarii.
3. Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
4. Pokaz sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami bhp (zwrócenie
uwagi na czynności trudne i niebezpieczne).
5. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą przełożonego.
6. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem przełożonego.
7. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez Stażystę.

Wykaz urządzeń technicznych /substancji niebezpiecznych obsługiwanych przez Stażystę/tkę:
1.........................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................
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