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Cykl szkoleń dla młodzieży i studentów  

Projekt: „BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2019”  

 

W tym roku odbyła się szesnasta edycja szkoleń dla młodzieży i studentów zamierzających 

odbyć praktykę zawodową, staż lub podjąć pracę zarobkową.  

Projekt zakładał realizację szkoleń dla młodzieży z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

(wypadki w miejscu pracy, choroby zawodowe, przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z 

pracy); ograniczenia przyczyn występowania sytuacji wypadkowych wśród młodych 

pracowników, poprzez uświadamianie oraz kształtowanie właściwych wzorców i 

bezpiecznych postaw w miejscu pracy.; Prawa Pracy i przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wstęp 

Najmłodsze pokolenie pracowników jest szczególnie narażone na zagrożenia związane z 

pracą i wymaga szczególnej ochrony w pracy i nadzoru, a także właściwego przygotowania 

do pracy oraz odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bhp. Na świecie pracuje ok. 541 

milionów osób w wieku 15-24 lat. Stanowią ok. 15 proc. światowej siły roboczej. Według 

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, wskaźnik występowania urazów przy 

pracy u osób w wieku 18-24 lat jest o 50% wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej. 

Wśród potencjalnych przyczyn wysokich wskaźników wypadkowości można wymienić brak 

doświadczenia który sprawia, że młodym osobom trudno rozpoznać zagrożenia lub nie 

traktują ich z należnym respektem.  W Polsce wg danych GUS, wypadki przy pracy zdarzały 

się najczęściej wśród osób ze stażem nie przekraczającym 3 lat – 47,4% wszystkich 

wypadków przy pracy, a wśród osób ze stażem nie przekraczającym 1 rok – 31,7%.  

Młode pokolenie, rozpoczynające obecnie samodzielne życie, znajduje się w szczególnie 

trudnej sytuacji. Kryzysy społeczne i moralne doprowadziły do  
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dezorganizacji postaw znacznej części młodzieży, zaburzenia spójnych systemów wartości 

i zagubienia. Brakuje im wiedzy na temat zagrożeń oraz umiejętności i przygotowania 

zawodowego, często są oni nieświadomi własnych praw i nie znają obowiązków 

pracodawców w zakresie ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Nowi pracownicy 

w miejscu pracy, poza brakiem doświadczenia, często nie zwracają wystarczającej uwagi na 

ryzyko wynikające z pracy, nie mają wystarczającej dojrzałości fizycznej i psychicznej, brakuje 

im dostatecznych umiejętności i dobrego przeszkolenia. Ponadto w raporcie o trendach w 

globalnym zatrudnieniu dotyczącym ludzi młodych (2017 r.) Międzynarodowa Organizacja 

Pracy podaje, że w związku z transformacją rynku pracy coraz większe zagrożenie stanową 

czynniki psychospołeczne. Są one powiązane z wprowadzaniem nowych technologii, 

zwiększoną konkurencyjnością, fragmentaryzacją rynku pracy, rosnącą elastycznością i 

nieregularnością form pracy. Ich efektem są wydłużone godziny pracy, stres i nieadekwatne 

do wkładu pracy zarobki.  

Zgodnie ze wskazaniami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, edukacji w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie należy rozpoczynać dopiero wtedy, gdy młodzież 

wchodzi w świat pracy. Zagadnienia powinny być odpowiednio wcześnie włączone do 

systemu edukacji i programu szkolnego i uniwersyteckiego. Ponadto od września 2018 r. w 

Polsce została obniżona granica wieku umożliwiająca rozpoczęcie pracy – będzie można ją 

podjąć już od 15. roku życia. Dlatego ważne jest zapewnienie najmłodszym pracownikom 

odpowiedniej ochrony.  

Wychodząc na przeciw tym zaleceniom Naczelna Organizacja Techniczna wraz z Parterami 

od kilku lat realizują Program, który prowadzony jest przez doświadczonych trenerów i 

szkoleniowców. Program jest rozszerzeniem kilkunastoletnich działań Naczelnej Organizacji 

Technicznej w zakresie popularyzacji wiedzy na temat Prawa Pracy, BHP, ochronie p-poż, 

organizacji bezpiecznej pracy, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz 

zagadnieniom urządzeń poddozorowych, udzielania pierwszej pomocy.  

 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących 

wypadki przy pracy i choroby zawodowe, sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom, 

przekazywanie młodym ludziom wiedzy z zakresu prawa pracy, obowiązkach pracodawcy 
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czy informacji o ubezpieczeniach. Projekt zakłada również możliwość konsultacji 

prelegentów z młodymi osobami  tak by można było przekazać możliwie dużo praktycznych 

informacji, nawet po zakończeniu szkolenia. Na potrzeby projektu wykorzystane jest 

narzędzie internetowe  - Portal Techniczny. W tym roku, po raz pierwszy w historii realizacji 

Projektu, do współtworzenia Programu Bezpiecznie Praktyki i Środowisko przyłączyła się: 

Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych oraz organ wykonawczy 

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych. Ze względów organizacyjnych, 

część szkoleń zrealizowana została w miesiącach kwiecień - czerwiec, natomiast druga część 

(w szczególności dla szkół średnich) przeniesiona została na październik. 

Cel: 

Przeszkolenie 3000 uczniów i studentów w zakresie: 

a. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (wypadki w miejscu pracy, choroby zawodowe, 

przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z pracy). 

b. Ograniczenie przyczyn występowania sytuacji wypadkowych wśród młodych 

pracowników, poprzez uświadamianie oraz kształcenie prawidłowych postaw i zachowań na 

stanowisku pracy. 

c. Prawo Pracy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

d. Kształtowanie wśród młodych pracowników właściwych wzorców i postaw  

w zakresie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy. 

 

 

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie dla studentów: 

1) umożliwienie uczestnikom łatwiejszej aklimatyzacji zawodowej oraz podniesie ich 

kwalifikacji w zakresie ochrony przed różnymi zagrożeniami występującymi 

w procesach pracy. 
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2) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, praktyk, staży mogącymi 

powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia praktykantów, stażystów, 

pracowników podczas pierwszej pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami 

zapobiegawczymi; 

3) zapoznanie się z podstawowymi przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy i w innych 

przepisach, oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie właściwym do 

wykonywania pracy, praktyki lub stażu w zakładzie pracy; 

4) umożliwienie i nabycie umiejętności wykonywania pracy, praktyki, stażu w sposób 

bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz 

udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi; 

5) zapoznanie się z zagrożeniami przy wykonywaniu pracy, stażu, praktyki przy 

urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu, urządzeniach i instalacjach 

energetycznych oraz urządzeniami górniczymi; 

6) umożliwienie nabycia umiejętności postępowania w razie wypadku, pożaru 

i w sytuacjach zagrożeń, w tym również umiejętności praktycznych, 

7) zaznajomienie się z typowymi wypadkami przy pracy oraz z innymi zdarzeniami 

losowymi podczas pracy, praktyki i stażu; 

8) umożliwienie nabycie umiejętności w dotarciu do organów nadzoru nad warunkami 

pracy; 

 

 

9) zapoznanie się uczestników z rodzajami świadczeń z tytułu wypadków i chorób 

zawodowych, warunków nabywania praw do świadczeń, zasad i trybach ich 

przyznawania. 

10) zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z polityką ochrony środowiska, systemem 

ocen oddziaływania na środowisko, zarządzaniem ochroną przyrody, siecią Natura 

2000 w Polsce, zapobieganiem i naprawą szkód w środowisku, zarządzaniem 
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informacją o środowisku przyrodniczym oraz systemem ekozarządzania i audytu 

EMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki Programu  

„Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2019” 
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- 21 miasta zgłoszone do realizacji Projektu: Poznań, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, 

Kraków, Koszalin, Gliwice, Szczecin, Gdynia, Lublin, Opole, Rzeszów, Bydgoszcz, Białystok, 

Kielce, Olsztyn, Częstochowa, oraz Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno. 

- 23 uczelnie zgłoszone do realizacji Projektu: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 

Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza 

Kościuszki we Wrocławiu, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika 

Gdańska, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, 

Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, 

Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie, PWSZ w Gnieźnie, PWSZ w Lesznie, PWSZ w Koninie, PWSZ w 

Kaliszu 

 

 

 

 

 

Patronaty honorowe: 

• Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych - Naczelnej Organizacji 

Technicznej, 

• Główny Inspektor Pracy,  

• Prezes UDT,  

• Rektorzy uczelni biorących udział w projekcie,  
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• Wojewodowie, Prezydenci Miast  

 

Organizatorzy: 

• Zespól ds. Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko Zarządu Głównego FSNT NOT 

• Forum Uczelni Technicznych 

• Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych 

 

Partnerzy: 

• Powiatowe Urzędy Pracy  

• Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

• Państwowa Inspekcja Pracy 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• Państwowa Straż Pożarna 

• Urząd Dozoru Technicznego  

• Wyższy Urząd Górniczy  

 

PROGRAM SPOTKAŃ 

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2019 

Szkolenia w wszystkich miastach odbywały się według takiego samego programu 

szkolenia: 

1. Przywitanie uczestników szkolenia. 

Zespół ds. Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko FSNT NOT 
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2. Prawo pracy, praktyki studenckie, obowiązki pracodawcy. Istota bezpieczeństwa i 

higieny pracy, źródła prawa pracy.  

Państwowa Inspekcja Pracy 

3. Zasiłki, Staże, Pierwsza Praca, Stypendia. 

Powiatowy Urząd Pracy 

4.  Zagadnienia związane z urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu 

Urząd Dozoru Technicznego 

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia i podstawowe środki zapobiegawcze 

przy urządzeniach górniczych 

Wyższy Urząd Górniczy  

6. Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, informacje o ubezpieczeniach  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

7. Ochrona przeciwpożarowa, psychologia w sytuacjach kryzysowych 

Państwowa Straż Pożarna 

8.  Zarządzanie ochroną przyrody i kontrola procesu inwestycyjnego w Polsce 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

8. Szkolenie z pomocy przedmedycznej 

 

 

 

 

 

Zapisy odbywały się za pośrednictwem strony internetowej: 

www.bezpiecznepraktyki.pl – która jest częścią serwisu informacyjno-społecznościowego 

www.portaltechniczny.pl skupiającego inżynierów, techników, uczniów i studentów 

wszystkich specjalności technicznych.  

Zadaniem portalu jest umożliwienie szybkiego dostępu do informacji technicznych 

i wymiany doświadczeń między użytkownikami. 

http://www.bezpiecznepraktyki.pl/
http://www.portaltechniczny.pl/
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Każdy zarejestrowany uczestnik miał możliwość skorzystania z materiałów szkoleniowych 

w wersji online. 

 

 

 

Plakat 
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Certyfikat 
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Zdjęcia 
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