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Podstawy prawne

• Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r.  [Dz.U. 2018 poz.1668]

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 
sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia [Dz.U. 
2018 poz. 2090]

• Zarządzenie JM Rektora Politechniki Śląskiej nr 1/2007/2008

• Regulamin szkolenia BHP studentów rozpoczynających naukę w Politechnice Śląskiej
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość



Regulamin szkolenia

§ 3

Wszyscy studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Śląskiej podlegają obowiązkowemu 
szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie realizowane jest wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem 
Platformy Zdalnej Edukacji.

Kursem dydaktycznym udostępnionym na Platformie Zdalnej Edukacji zarządza administrator kursu.

Administrator kursu nadzoruje działania uczestników kursu oraz zapewnia im pomoc techniczną 
i merytoryczną.

Zakres obowiązków i uprawnień administratora kursu określony jest w Regulaminie Platformy 
Zdalnej Edukacji.



Regulamin szkolenia

§ 4

Studenci zobowiązani są do zapoznania się materiałami umieszczonymi na platformie.

Zalogowanie się studenta na Platformę będzie możliwe przez posłużenie się hasłem do poczty 
elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.

Podczas pierwszego logowania będzie założone konto dla danego studenta na Platformie Zdalnej 
Edukacji.

Student będzie korzystał z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP.

Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test, w którym pytania dla każdego studenta są 
ułożone w przypadkowej kolejności.

Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50 % prawidłowych odpowiedzi i będzie to podstawą 
zaliczenia.

Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.

Jeśli student nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu przysługują mu trzy dodatkowe podejścia.

Informacja o zaliczeniu przez studenta szkolenia BHP zostanie przesłana do odpowiedniego 
Dziekanatu w formie listy.



Szkolenie bhp i p.poż. jest obowiązkowe dla wszystkich studentów 
rozpoczynających naukę na Politechnice Śląskiej. 

Dotyczy to studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego 
i drugiego stopnia. 

Student przyjęty na I rok studiów jest zobowiązany zaliczyć szkolenie. Nie ma 
możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie 
przyjęty na I rok studiów zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia 
szkolenia. 



Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na 
Platformie Zdalnej Edukacji,  które składają się z trzech tematów:

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 

• Ochrona Przeciwpożarowa

• Pierwsza pomoc

Po zapoznaniu się z materiałami studenci muszą zaliczyć test końcowy w formie 
QUIZU.







TEST

• Test wyboru składa się z 20 pytań. 

• Pytania dla każdego studenta są układane w przypadkowej kolejności. 

• Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 10 prawidłowych odpowiedzi. 

• Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. 

• Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu, przysługują mu 3 
dodatkowe podejścia.

• Po rozwiązaniu testu nastąpi zaliczenie i potwierdzenie odbycia szkolenia. 

• Do Biura Obsługi Studentów przekazywana jest informacja o zaliczeniu szkolenia, 
nie ocena. 



Aby zapoznać się z treścią szkolenia i rozwiązać quiz 
należy: 



✓Wejść na stronę:  

http://platforma.polsl.pl/rr3/

http://platforma.polsl.pl/rr3/


✓Zalogować się na stronie posługując się hasłem z poczty 
elektronicznej w domenie student.polsl.pl



• Aby zapisać się do kursu należy zalogować się za pomocą danych 
uwierzytelniających z poczty @student.polsl.pl

• Poprawna nazwa użytkownika to ciąg znaków poprzedzających znak @ (czyli bez 
@student.polsl.pl). Natomiast wpisywane hasło pochodzi z usługi poczty
elektronicznej.





• Szkolenie w języku polskim:

✓Po zalogowaniu się na Platformę należy wybrać Szkolenia BHP dla studentów. 
Następnie należy zapisać się na szkolenie BHP dla studentów I roku 2021/2022 
używając kodu dostępu.

• Szkolenie w języku angielskim:

✓Po zalogowaniu się na Platformę należy wybrać OHS Training Course for Students. 
Następnie należy zapisać się na OHS Training course for students 2021/2022 EN 
używając kodu dostępu.



Należy wybrać zaznaczony kurs (szkolenie w języku polskim)



Należy wybrać zaznaczone szkolenie (szkolenie w języku polskim)



Następnie należy użyć klucza dostępu przypisanego do danego wydziału i kierunku (w języku polskim) 



Należy wybrać zaznaczony kurs (szkolenie w języku angielskim)



Należy wybrać zaznaczone szkolenie (szkolenie w języku angielskim)



Następnie należy użyć klucza dostępu przypisanego do danego wydziału i kierunku (w języku angielskim)



Aby zapisać się do odpowiedniej grupy tzn. KIERUNKU STUDIÓW należy użyć hasła 
dostępu.

Każdy Wydział i Kierunek ma inne hasło dostępu!!!



Wydział Architektury 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia 

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW Hasło dostępu

RAr
ARCHITEKTURA 2021bhp#AR

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 2021bhp#ARW

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW Hasło dostępu

RAr
ARCHITEKTURA 2021bhp#AR2

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 2021bhp#ARW2



Harmonogram szkolenia

• Uruchomienie szkolenia:  01.10.2021 r. 

• Czas na zapoznanie się ze szkoleniem i zaliczenie testu:

od 1 października do 31 października 2021 r. 


