
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Cele ogólne:  
 nauka praw i obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ergonomią i ochroną środowiska, 

 identyfikowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy biurowej, 

 stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, 

 kształtowanie właściwej postawy w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia i wypadku przy 
pracy. 

Cele szczegółowe:  
Uczeń potrafi:  

 określić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pomieszczeń i stanowisk pracy, 

 korzystać z wyposażenia i urządzeń biurowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

 korzystać ze środków ochrony zbiorowej, 

 analizować przykłady czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w pracy biurowej, 

 stosować zasady powiadamiania instytucji ratunkowych w przypadku zaistnienia sytuacji stanowiącej 
zagrożenie zdrowia i życia w miejscu pracy, 

 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia. 

 

Treści kształcenia Wymagania, kryteria weryfikacji 
Uczeń: 

1. Skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka 

1. wymienia skutki oddziaływania czynników szkodliwych na 
organizm człowieka w branży teleinformatycznej 

2. charakteryzuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych 
na organizm człowieka w branży teleinformatycznej 

2. Środki techniczne ochrony indywidualnej 
i zbiorowej podczas wykonywania zadań 
zawodowych 

1. rozróżnia środki ochrony osobistej podczas wykonywania 
zadań zawodowych związanych z montażem urządzeń i sieci 
teleinformatycznych 

2. dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju 
wykonywanych prac montażowych, eksploatacyjnych lub 
konserwacyjnych urządzeń i sieci teleinformatycznych 

3. wykonuje zadania zawodowe z zastosowaniem środków 
technicznych ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas 
wykonywania prac montażowych, eksploatacyjnych lub 
konserwacyjnych urządzeń oraz sieci teleinformatycznych 

3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  
oraz przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

1. wymienia obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

2. wymienia rodzaje profilaktycznych badań lekarskich  
3. wymienia rodzaje obligatoryjnych szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy  
4. identyfikuje system kar dla pracownika z tytułu 

nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
w trakcie wykonywania pracy  

5. wskazuje obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie 
zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym  

6. wymienia rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy  



Treści kształcenia Wymagania, kryteria weryfikacji 
Uczeń: 

i chorób zawodowych  

4. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia 

1. opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany 
nagłego zagrożenia zdrowia i życia 

2. ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy 
objawów obserwowanych u poszkodowanego  

3. zabezpiecza siebie, osobę poszkodowaną i miejsce wypadku  
4. układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
5. powiadamia odpowiednie służby 
6. udziela pierwszej pomocy w urazowych stanach zagrożenia 

życia i zdrowia, np. krwotoki, zmiażdżenia, amputacje, 
złamania, oparzenia 

7. udziela pierwszej pomocy w nieurazowych stanach 
zagrożenia życia i zdrowia, np. omdlenie, zawał, udar 

8. wykonuje resuscytację oddechowo-krążeniową na fantomie 
zgodnie z wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady 
Resuscytacji 

 
 


