
 

Przepisy BHP 

Na podstawie par. 3 ust. 4 Regulaminu szkoleń organizowanych przez Instytut Metali Nieżelaznych oddział w Poznaniu dla firm ustala się następujące przepisy 

BHP dotyczące szkolenia pn. „     ”: 

1. W laboratorium chemicznym uczestnicy mogą przebywać tylko w obecności prowadzącego szkolenie.  

2. Podczas zajęć należy postępować dokładnie według wskazówek podanych przez prowadzącego szkolenie. 

3. Doświadczenia można wykonywać tylko na wyraźne polecenia prowadzącego szkolenie i pod jego nadzorem. 

4. Zabrania się w laboratorium próbowania jakiejkolwiek substancji. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą prowadzącego 

szkolenie. 

5. Każdy uczestnik warsztatów jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na stołach laboratoryjnych mogą si ę znajdować 

wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy.  

6. W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie. Produktów spożywczych nie wolno kłaść na stołach laboratoryjnych.  

7. Z pracowni nie wolno wynosić substancji chemicznych ani sprzętu bez pozwolenia prowadzącego szkolenie. 

8. Jeżeli uczestnik zauważy uszkodzony sprzęt, szkło laboratoryjne lub wyposażenie, powinien natychmiast zgłosić to prowadzącemu szkolenie. 

9. W razie wypadku lub pożaru należy powiadomić prowadzącego szkolenie. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy skorzystać ze sprzętu 

przeciwpożarowego lub zestawu pierwszej pomocy. Prowadzący szkolenie przed przystąpieniem do zajęć praktycznych wskaże miejsc e gdzie znajdują 

się gaśnica a także apteczka pierwszej pomocy na danym piętrze.  

10. O każdym nieszczęśliwym zdarzeniu (skaleczenie, poparzenie, dostanie się szkodliwej substancji do oczu, nieplanowane zapalenie się substancji, 

rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) należy niezwłocznie zawiadomić prowadzącego szkolenie i podać okoliczności 

zdarzenia. Dalsze czynności wykonywać zgodnie z wytycznymi prowadzącego. 

11. W razie kontaktu substancji chemicznej ze skórą, oczami lub odzieżą należy przemywać zanieczyszczone miejsce dużą ilością bieżącej wody, przez 

co najmniej 15 minut lub użyć specjalnego płynu do przemywania oczu. 

12. Wszyscy uczestnicy musza stosować przydzielone im przez prowadzącego szkolenie środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą: kitle, okulary 

i rękawiczki ochronne. 

 

13. Po ukończeniu pracy i uporządkowaniu swojego stanowiska należy umyć dokładnie ręce. 

14. W razie poważnego wypadku należy niezwłocznie alarmować prowadzącego szkolenie i jeżeli jest taka potrzeba służby ratunkowe pod numerem 112. 

15. Przyjmuję do wiadomości oraz zobowiązuję się do bezwzględnego stosowania regulaminu udziału w warsztatach chemicznych, a także akceptuję ryzyko 

związane z uczestnictwem w szkoleniach. Oświadczam, że zwalniam IMN CLAiO od wszelkiej odpowiedzialności oraz zrzekam się wszelkich roszczeń 

wobec IMN CLAiO i osób w nim zatrudnionych lub współpracujących za ewentualne szkody powstałe nie z winy IMN CLAiO . Ponadto oświadczam, że 

w pełni rozumiem niniejsze zwolnienie oraz zrzeczenie się praw i uznanie ryzyka, a także skutki prawne jakie ono wywołuje, co poświadczam 

własnoręcznym podpisem. 
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