Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest KENDOS Daniel Jarmuszkiewicz, os. Stare Zegrze 170/9, 61-249 Poznań.
Potwierdzam, iż dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu umieszczenia ich na zaświadczeniu o
odbytym szkoleniu w zakresie BHP zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP z 2004 roku z późniejszymi zmianami
(Dz.U.04.180.1860). Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych (innym firmą, podmiotom ani osobą trzecim). Mają Państwo
prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia (bycia zapomnianym zgodnie z art. 65 Rozporządzenia (UE) 2016/679 poprzez
kontakt: tel. 501982446, daniel@kendos.pl, powyższa informacja została zawarta i wynika z Rozporządzenia (UE) 2016/679 tzw.: RODO. Dane
przechowywane będą tylko przez okres ważności stosownego szkolenia, zgodnie z zawartym na nim terminie ważności , tj do 3 lat, tylko i
wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia lub duplikatu dokumentu oraz przedstawienia w razie kontroli PIP, ZUS, innych organów
administracji (Policji).

CZYTELNIE: Imię i Nazwisko:………………..…..………………………………

Lp.

Data testu: _ _ / _ _ / 202 _

TEST
SZKOLENIE OKRESOWE (ROBOTNICZE) BHP – CZAS EGZAMINU 45 MINUT.
WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ PROSZĘ ZAZNACZYĆ "X" lub postępuj zgodnie z instrukcją.

Pracownik stosownie do stanowiska, zobowiązany jest codziennie posiadać środki
ochrony indywidualnej:
Wymień jakie:
1. …….................................................................................................................................
1
2. …….................................................................................................................................
3. …….................................................................................................................................
4. …….................................................................................................................................
5. …….................................................................................................................................
Instrukcja stanowiskowa obsługi maszyn i urządzeń zabrania wkładania palców i rąk w
2
pole pracy ruchomych części.
3 Miejscem spożywania posiłków jest jadalnia, w której obowiązuje zakaz palenia.
Rażące niedbalstwo polega na tym, pracownik wykonuje pracę w sposób narażający
4 jego zdrowie i życie na niebezpieczeństwo, chociaż mógł on to niebezpieczeństwo
przewidzieć (szkolenie / oznakowanie).
Pracownik, który uległ wypadkowi zobowiązany jest niezwłocznie (w dniu zdarzenia)
5 zgłosić wypadek w pracy przełożonemu, udać się do lekarza w celu potwierdzenia
urazu.
Napisz w 7 zdaniach, co powinieneś zrobić, gdy zobaczysz ogień lub dym na terenie
zakładu pracy:
1. …….................................................................................................................................
2. …….................................................................................................................................
6 3. …….................................................................................................................................
4. …….................................................................................................................................
5. …….................................................................................................................................
6. …….................................................................................................................................
7. …….................................................................................................................................
Co oznaczają poszczególne piktogramy na gaśnicy 6kg proszkowej ABC:
A - ……………………………………………………..
7
B - ……………………………………………………..
C - ……………………………………………………..
8 Nie wolno zastawić sprzętu gaśniczego, dróg komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych.
Na ile lat można trafić do więzienia, jeżeli nie udzieli się pomocy poszkodowanemu w
9 wypadku: 1, 3, 5 lat
(wpisz prawidłową odpowiedź w kratkę)
10 Pracownik (kobieta) może dźwigać przy pracy dorywczej maksymalnie: …….kg
Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy wymaga spełnienia 4 warunków: wymień te
4 warunki:
1. …….................................................................................................................................
11
2. …….................................................................................................................................
3. …….................................................................................................................................
4. …….................................................................................................................................

FAŁSZ

Nazwa stanowiska:………...………………………………………………………

……………………………………………
Nazwa zakładu pracy / pieczęć:

PRAWDA

Data urodzenia:..……/….…./..............r.

x

x

x

x

x

x

X
x

Szkolenie okresowe jest ważne do 3 lat od daty szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych i do 1 roku dla pracowników na
stanowiskach robotniczych przy pracach niebezpiecznych.
www.
.pl
tel.501982446

x

Pracownik który uległ wypadkowi, po zakończeniu leczenia ma prawo wnioskować o
jednorazowe odszkodowanie, ustalenie % uszczerbku na zdrowiu.
13 Poszkodowanemu w wypadku podajemy środki przeciwbólowe i pozostawiamy samego.
Pracownicy pracujący w hałasie przekraczającym dopuszczalne normy mają obowiązek
14
chronić słuch.
Jaki jest dopuszczalny ciężar przedmiotów przenoszonych przez mężczyzn (przy pracy
15 stałej).
12

X

(wpisz prawidłową odpowiedź w kratkę)

W jakich 3 przypadkach, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy:
1. …….................................................................................................................................
16
2. …….................................................................................................................................
3. …….................................................................................................................................
Pracownicy wykonujący pracę w warunkach szkodliwych ma prawo znać wyniki
obowiązkowych pomiarów.
Po przekroczeniu jakiej wartość pracownik zobowiązany jest używać ochronników
17
słuchu:
70dB, 80dB 85dB 140dB
(wpisz prawidłową odpowiedź w kratkę)
Pracownik poślizgnął się i upadł na rękę: Co należy zrobić gdy:
18

widać, iż ma złamaną kość przedramienia: …………………………………………………….

X

x

x

x

x

x

x

widać, iż złamany jest staw łokciowy: …………………………………………………………..
19
20

21

22
23
24
25
26
27

28

Pracownik ma prawo do 4 dniu urlopu na żądanie w skali roku kalendarzowego.
Drogi komunikacyjne wyznaczone są żółtymi liniami, nie wolno ich zastawiać.
Jakie kary może na pracownika nałożyć pracodawca:
1. …….................................................................................................................................
2. …….................................................................................................................................
3. …….................................................................................................................................
4. …….................................................................................................................................
Poszkodowany w wypadku przy pracy nie ma prawa do sporządzania notatek i odpisów
z akt sprawy / protokołu.
Pracownik ma obowiązek zgłaszać wszelkie usterki maszyn i urządzeń przełożonemu
(kierownikowi).
Oznakowanie apteczki i miejsca w którym się znajduje to biały krzyż na zielonym tle
Wyłącznik bezpieczeństwa to czerwony przycisk na żółtym tle.
Obowiązkiem pracowników jest dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy oraz w
pomieszczeniach szatni i toalet.
Po terenie zakładu pracy poruszamy się zawsze po wyznaczonych drogach
komunikacyjnych, najkrótsza bezpieczną drogą.
Napisz w 7 zdaniach, co powinieneś zrobić, gdy zobaczysz leżącą nieporuszającą się
osobę:
1. …….................................................................................................................................
2. …….................................................................................................................................
3. …….................................................................................................................................
4. …….................................................................................................................................
5. …….................................................................................................................................
6. …….................................................................................................................................
7. …….................................................................................................................................

OCENA: pozytywna

/

negatywna
Wynik egzaminu: zaliczone / niezaliczone

Egzamin przeprowadził:
Nr wydanego zaświadczenia z rejestru:_ _ _ / _ _ / _ _ _ _

Nazwa / pieczęć organizatora szkolenia:

Potwierdzam odbycie szkolenia :

………………………………………….
Imię i Nazwisko osoby przeszkolonej
Szkolenie okresowe jest ważne do 3 lat od daty szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych i do 1 roku dla pracowników na
stanowiskach robotniczych przy pracach niebezpiecznych.
www.
.pl
tel.501982446

