
TEMAT: Prawna ochrona pracy

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

CZAS REALIZACJI: 6 godzin lekcyjnych

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej 

i gimnazjalnej

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – rzutnik, 

– foliogramy, 
– wzory druków, 
– pytania kontrolne i testy sprawdzające wiedzę.

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania – uczenia się uczeń

zna i umie stosować:

– określenia prawne występujące w stosunku pracy,

– podstawy prawne obowiązków pracodawcy i pracownika z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy,

– przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet, młodocianych
i niepełnosprawnych,

– uprawnienia nadzoru państwowego nad warunkami pracy w Polsce,

– zasady postępowania w związku z wypadkiem.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. System ochrony i nadzoru nad warunkami pracy w Polsce.

2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.

3. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych.

4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą
zawodową oraz świadczenia z tego tytułu.
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Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

 • Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upo-
śledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy.ące poprawy.ą

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje 
upośledze nie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesiący 6 miesią ęcy, mogące jednak ulec poprawie. ące jednak ulec poprawie. ą
Stopień uszczerbku na zdrowiu określa lekarz orzecznik przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właści-
wym dla miejsca zamieszkania pra cownika.

 • Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny w razie śmierci pracownika.
 •Zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy 
 pracy lub chorobą zawodową.
 • Renta rodzinna, która przysługuje członkom rodziny pracownika, który zmarł onkom rodziny pracownika, który zmarł onkom rodziny pracownika, który zmar na skutek wypadku przy pracy 
 lub choroby zawodowej.
 • Świadczenie rehabilitacyjne dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal nie 
 zdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.
 • Zasiłek wyrównawczy dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie ulegącego pracownikiem, którego wynagrodzenie ulegą ło 
 obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek 
 wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 • Renta szkoleniowa dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania 
 zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem
 przy pracy lub chorobą zawodową.
 • Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.
 • Dodatek pielęgnacyjny.
 • Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty 
 ortopedy czne w zakresie określonym ustawą.

PYTANIA KONTROLNE
1. Co to jest wypadek przy pracy?
2. Co to znaczy, że wypadek lub zdarzenie nagłe wystąpiło w związku z pracązku z pracą ą?ą?ą
3. Podaj definicję choroby zawodowej?
4. Komu należy zgłosić podejrzenie o chorobę zawodową?ą?ą
5. Kto upoważniony jest do rozpoznawania chorób zawodowych?
6. Komu przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej?
7. Jakie znasz świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej?
8. Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?
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TEMAT: Elementy ergonomii, fizjologii 
i higieny pracy

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu 
„Kultura bezpieczeństwa” 

CZAS REALIZACJI: 5 godzin lekcyjnych

POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: wiedza i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej

oraz doświadczenia życiowe

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – rzutnik pisma, 

– foliogramy, 
– zestaw multimedialny.

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania−uczenia się 

uczeń powinien:

– rozumieć podstawowe zasady ergonomii, higieny i fizjologii pracy,

· – doceniać korzyści praktycznego zastosowania ergonomii,

· – umieć określić skutki negatywnych czynników w środowisku pracy, 

· – znać znaczenie higieny w środowisku pracy.

SPIS JEDNOSTEK 
TEMATYCZNYCH: 1. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.

2. Fizjologia pracy.

3. Kultura higieny w życiu człowieka.

4. Higieniczne warunki pomieszczeń środowiska pracy.
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TEMAT: Elementy ergonomii, fizjologii 
i higieny pracy
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TEMAT: Elementy ergonomii, fizjologii 
i higieny pracy

PRZEZNACZONY DLA: uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu 
„Kultura bezpieczeństwa” 
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POZIOM WIEDZY 
POCZĄTKOWEJ: wiedza i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej

oraz doświadczenia życiowe

POMOCE 
DYDAKTYCZNE: – rzutnik pisma, 

– foliogramy, 
– zestaw multimedialny.

CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE: W wyniku zorganizowanego procesu nauczania−uczenia się 

uczeń powinien:

– rozumieć podstawowe zasady ergonomii, higieny i fizjologii pracy,

· – doceniać korzyści praktycznego zastosowania ergonomii,

· – umieć określić skutki negatywnych czynników w środowisku pracy, 

· – znać znaczenie higieny w środowisku pracy.
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