Zagadnienia
na egzamin dyplomowy SDS – przedmioty kierunkowe
„Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
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Zagadnienie
Omów system i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce.
Omów wymagania BHP dotyczące budynków pracy, stawiane przez polskie normy prawne.
Omów wymagania BHP dotyczące pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych, zgodne z aktualnymi regulacjami prawnymi.
Scharakteryzuj wybrane metody oceny ryzyka (z przykładami zastosowań) i omów jedną
wybraną metodę.
Omów procedurę oceny ryzyka zawodowego, ujętą w normie PN-N18002, szczególnie
elementy takie jak: zebranie informacji niezbędnych do oceny korygujących, identyfikacja
zagrożeń, oszacowanie ryzyka zawodowego, określenie dopuszczalności, ustalenie
niezbędnych działań.
Scharakteryzuj organizację i zakres działania służby BHP w zakładach. Omów procedury i
wymogi dotyczące sporządzania analiz stanu warunków pracy.
Omów etapy i elementy badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Omów definicję wypadku przy pracy, wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy
prac, wypadku w drodze do/z pracy oraz choroby zawodowej.
Omów definicję NDS, NDN, środka ochrony indywidualnej, środków ochrony zbiorowej,
zagrożenia, ryzyka zawodowego.
Omów podział czynników środowiska pracy ze względu na ich oddziaływanie na pracownika.
Wymień i omów wybrane czynniki niebezpieczne środowiska pracy.
Wymień i omów wybrane czynniki chemiczne środowiska pracy.
Wymień i omów wybrane czynniki biologiczne środowiska pracy.
Omów czynniki psychofizyczne środowisko pracy.
Omów zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i
uciążliwych czynników występujących w procesie pracy.
Wskaż podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji stanowisk pracy.
Omów poszczególne rodzaje i etapy szkoleń z dziedziny bhp.
Zasady, zakres, wymogi oraz sposób dokumentowania szkoleń z dziedziny bhp.
Omów formy szkolenia dla poszczególnych grup pracowniczych.
Omówić zakres działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podaj podstawowe wymiary dotyczące wysokości, kubatury pomieszczeń pracy (stanowisk
pracy) w zależności od rodzaju prowadzonych procesów.
Omów rodzaje badań lekarskich jakim należy poddawać pracowników.
Omów zadania służby medycyny pracy.
Omów zasady kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.
Kategorie środków ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz znakowanie.
Wymagania zasadnicze dla maszyn, a minimalne – podstawowe różnice.
Omów rodzaje dokumentów jakie muszą towarzyszyć nabytej „nowej” maszynie.
Obowiązki pracodawcy wynikające z zaistnienia wypadku przy pracy.
Wymień rodzaje zdarzeń wypadkowych, o których mowa w ustawie ubezpieczeniach
społecznych.
Opisz procedurę dochodzenia badania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

