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UWAGI:

ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ ZEWNĘTRZNYCH:

ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH:

RODZAJE SZKOLEŃ:

Niniejsza instrukcja określa zasady przeprowadzania szkoleń dla pracowników
branży spożywczej.

Obowiązkowym szkoleniom podlegają wszyscy nowo przyjęci pracownicy.

Szkolenia należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem lub gdy zaistnieje
taka potrzeba.

Harmonogram szkoleń na cały rok ustala się na początku każdego roku
kalendarkalendarzowego.

Osoba biorąca udział w produkcji i obrocie żywnością powinna posiadać
kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny. Jeżeli takich
kwalifikacji nie posiada, należy skierować taką osobę na przeszkolenie, 
bądź przeszkolić ją we własnym zakresie.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie harmonogramu szkoleń, zlecenie
wykonania, wytypowanie osób do przeszkolenia oraz nadzór nad 
prprzeprowadzeniem szkolenia jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona.

Szkolenia BHP - program szkolenia obejmuje aktualne przepisy
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia stanowiskowe

Szkolenie GMP/GHP - dotyczące stosowania zasad Dobrej Praktyki
Produkcyjnej i Higienicznej

Szkolenia z zakresu systemu HACCP

Szkolenia specjalistyczne stanowiskowe

SSzkolenia bieżące uzależnione od aktualnej sytuacji prawnej

Osoba organizująca szkolenie ustala zakres i program szkolenia oraz miejsce 
i termin rozpoczęcia szkolenia dla określonych grup stanowisk, po czym informuje
o tym wszystkich wytypowanych do odbycia szkolenia pracowników.

Osoba zlecająca szkolenie sporządza listę obecności uczestników szkolenia
oraz nadzoruje jego przebieg.

Po odbytym szkoleniu sporządzany jest protokół ze szkolenia wraz z listą obecności.

SSzkolenie może być przeprowadzone przez pracodawcę lub na jego zlecenie przez
osoby uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w danym zakresie.

Osoba organizujca szkolenie przekazuje pracownikowi kadr (jeżeli taki istnieje) listę
obecności podpisaną przez uczestników szkolenia, na której podstawie dokonuje 
się adnotacji o odbyciu szkolenia w aktach osobowych pracowników lub w innych
kartach szkoleń.

W sytuacji, gdy ze szkolenia wystawiane są świadectwa lub inne dokumenty, osoba
oorganizująca szkolenie przekazuje je do działu kadr.

Szkolenie zewnętrzne przeprowadza firma posiadająca uprawnienia do prowadzenia
działalności szkoleniowej z danego zakresu, na zlecenie pracodawcy.

Po odbytym szkoleniu pracodawca lub osoba zlecająca szkolenie sporządza 
protokół ze szkolenia wraz z listą obecności.

Każda osoba, która ukończyła szkolenie zewnętrzne zobowiązana jest dostarczyć
pracownikowi kadr (jeśli taki istnije) zaświadczenie lub świadectwo ukończenia kursu.

PPracownik działu kadr sporządza odpis zaświadczenia o odbyciu szkolenia do akt
osobowych pracownika lub jego karty szkoleń.
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