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prezentuje

NASI STUDENCI SĄ THE BEST!

są to powstałe z inwencji naszych aktywnych studentów
spotkania, na których mogą oni dzielić się z innymi studentami  
swoich zainteresowaniami. Chętnie wspieramy studenckie
inicjatywy, ponieważ wiemy, że udział w takich zajęciach daje
korzyści obopólne. Zarówno dla studenta prowadzącego
spotkanie jak i dla jego kolegów i koleżanek.
  

Studenci BHP i ich pasje

jest jednym z zawodów, których codzienna praca odbywa się na dużych
wysokościach. Zajmuje się on m.in.: pracami serwisowymi i montażowymi,,
odśnieżaniem dachów, malowaniem budynków, wieszaniem banerów
reklamowych. W swojej pracy wykorzystuje odpowiedni sprzęt i techniki
wspinaczkowe w celu poruszania się (w pionie lub w poziomie) po ścianach
budynków.

Alpinista przemysłowy

Studenci wykorzystali okazję do przeanalizowania procesu
pracy, zagrożeń oraz ryzyka zawodowego związanego                       
z pracami wysokościowymi. Ważną częścią spotkania była
praktyczna nauka poprawnego ubierania i personalizowania
środków ochrony osobistej.

Studenci BHP w swoim stylu

W rozumieniu rozporządzania ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości 1 m

nad poziomem podłogi lub ziemi.

Czym jest praca na wysokości?

osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi

ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;

wyposażona jest w stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed

upadkiem z wysokości.

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od

wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
Co nie jest pracą na wysokości?

PRACE NA
WYSKOŚCI

(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 §105)

Karol - student kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, który interesuje się
technikami prac wykonywanych na znacznych wysokościach, chętnie dzieli się ze
swoim kolegami i koleżankami swoją pasją. W czasie spotkania studenci zgłębiali
wiedzę oraz umiejętności, z zakresu doboru i prawidłowego użytkowania
specjalistycznego sprzętu wysokościowego.

Pasja na wysokim poziomie

Ⓒ KHZiZŚ 2022


