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O czym dzisiaj?

• Rodzaje szkoleń bhp
• Profilaktyczna opieka medyczna
• Wypadki
• Ocena ryzyka zawodowego
• Obowiązki pracodawcy
• Obowiązki pracownika
• Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi podmiotami

Kto podlega szkoleniom?

• Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę,
• Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (wykonujący pracę w miejscu
wskazanym przez pracodawcę),
• Pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy,
• Praktykanci,
• Wolontariusze,
• Pracodawcy.

Rodzaje szkoleń bhp

• Szkolenie wstępne
• Szkolenie stanowiskowe
• Szkolenie okresowe
• Szkolenie dla pracodawców
• Inni pracownicy wykonujący pracę na terenie naszej organizacji
• Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bhp

Formy szkoleń bhp

• Instruktaż – min. 2h lekcyjne, pozwala na uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i
umiejętności
• Kurs – min. 15h lekcyjnych, zajęcia teoretyczne i praktyczne, pozwala na uzyskanie, aktualizowanie
lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności
• Samokształcenie kierowane – zajęcia z wykorzystaniem środków nauki przez internet, przy
jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami prowadzącymi
• Seminarium – min. 5h lekcyjnych, pozwala na uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i
umiejętności

Rodzaje szkoleń bhp – szkolenie wstępne
Rodzaj szkolenia

Forma

Czas trwania

Kto prowadzi

Szkolenie wstępne
(instruktaż ogólny)

Instruktaż

Min. 3h

Pracownik służby bhp
Osoba wyznaczona do
wykonywania zadań
służby bhp
Pracodawca

Osoby posiadające
odpowiedni zasób
wiedzy, doświadczenie
zawodowe i
przygotowanie
dydaktyczne

Szkolenie wstępne
(instruktaż
stanowiskowy)

Instruktaż

Min. 2h pracownicy
administracyjno –
biurowi
Min. 8h pozostali
pracownicy

Bezpośredni
przełożony
Pracodawca

Wymagane szkolenie
dla pracodawców lub
innych osób
kierujących
pracownikami

Ważność szkolenia – do 12 miesięcy, stanowiska kierownicze – do 6 miesięcy

Karta szkolenia
wstępnego
Szkolenie wstępne musi być poświadczone na piśmie!!!
Kartę szkolenia wstępnego przechowuje się w aktach
pracownika.
Jeśli pracownik jest zatrudniony na kilku stanowiskach,
wówczas kartę instruktażu stanowiskowego robimy dla
każdego stanowiska oddzielnie.

Rodzaje szkoleń bhp – szkolenie okresowe
Rodzaj szkolenia

Forma

Czas trwania

Częstotliwość

Pracodawca, inna osoba kierująca pracownikami,
kierownicy, brygadziści, mistrzowie

Kurs, seminarium, samokształcenie
kierowane

Min. 16h

Do 5 lat

Pracownicy administracyjno - biurowi

Min. 8h

Do 6 lat

Pracownicy inżynieryjno – techniczni

Min. 16h

Pracownicy służby bhp i osoby wykonujące jej
zadania

Kurs, seminarium, samokształcenie
kierowane

Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
wykonujący prace niebezpieczne

Min. 32h w
tym 4h ćw

Do 5 lat

Min. 8h

Instruktaż na stanowisku pracy +
wykład

Do 3 lat
Min. 8h

Raz na 1 rok

Zwolnienie pracownika z obowiązku szkolenia

• Osoby, które przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy
wymaganego szkolenia okresowego;
• Osoby, które odbyły w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na
stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny
wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Obowiązki organizatora szkolenia bhp

• programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
• programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku
prowadzenia takiego szkolenia;
• wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie
dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
• odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
• wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
• właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia,
dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Profilaktyczna opieka medyczna

• Podpisana umowa o objęcie opieką medyczną naszego zakładu pracy – tam wszyscy pracownicy
wykonują badania;
• Badania są na koszt pracodawcy;
• Badania, w miarę możliwości, realizowane są w godzinach pracy;
• Zakresu badań nie ustala pracodawca, robi to lekarz medycy pracy;
• Terminy badań;
• Badania sanitarno-epidemilogiczne;

Skierowanie na badania
Skierowanie wypełnia pracodawca lub pracownik do
tego upoważniony.
Skierowanie jest ważne 30 dni.
Skierowanie na badania przechowuje się w
dokumentacji pracownika.

Skierowanie na badania

Rodzaje badań

• Wstępne
• Okresowe
• Kontrolne
• Badania sanitarno - epidemiologiczne

Wypadki

• Wypadek w drodze z domu do pracy
• Wypadek w drodze z pracy do domu
• Wypadek przy pracy - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć,
które nastąpiło w związku z pracą
• Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy

Wypadek w drodze z domu/pracy do
pracy/domu
• Sporządzamy kartę wypadku
• Wypłata 100% zwolnienia lekarskiego
• Brak wypłaty odszkodowania (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
• Pracownik ma prawdo do świadczenia chorobowego, a po jego wyczerpaniu do świadczenia
rehabilitacyjnego

Wypadek przy pracy

• Rodzaje wypadków: lekki, ciężki, zbiorowy, śmiertelny
• Sporządzamy protokół powypadkowy
• Wypłata 100% zwolnienia lekarskiego
• Wypłata odszkodowania (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
• Pracownik ma prawdo do świadczenia chorobowego, a po jego wyczerpaniu do świadczenia
rehabilitacyjnego

Wypadek przy pracy - postępowanie
Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu (wzywamy karetkę lub poszkodowany udaje się na SOR)
Zgłoszenie wypadku do bezpośredniego przełożonego
Powołanie zespołu powypadkowego przez kierownika jednostki
Przesłuchanie świadków
Przesłuchanie poszkodowanego
Sporządzenie protokołu powypadkowego
Zapoznanie z protokołem pracownika, który ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do niego
Zatwierdzenie przez kierownika
Odbiór protokołu przez pracownika
Sporządzenie i wysłanie statystycznej karty wypadku do GUS (cz. 1)
Po zakończeniu leczenia, na WNIOSEK PRACOWNIKA, przekazanie dokumentacji do ZUS celem wypłaty
odszkodowania
• Wysłanie statystycznej karty wypadku do GUS (cz. 2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem
przy pracy
• Postępowanie identyczne, jak przy wypadku przy pracy
• Jest to wypadek, który zdarzył się w czasie delegacji/podróży służbowej, ale musi on zdarzyć się w
innych okolicznościach, niż wypadek przy pracy

Ocena ryzyka zawodowego
• Ocena ryzyka zawodowego – w małych przedsiębiorstwach – może samodzielnie pracodawca
• - w większych firmach – zespół, w skład którego wchodzi m.in. Osoba z działu bhp, przedstawiciel
pracowników
• Obowiązkowa forma pisemna
• Pracownik potwierdza zapoznanie się z dokumentem oceny ryzyka zawodowego, a oświadczenie to
przechowuje się w aktach pracownika
• Dokonuje się okresowej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, a przy zmianie technologii lub
dodaniu urządzenia – należy również ją zaktualizować

5 kroków - Ocena ryzyka zawodowego
1) Zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
• Jakie są w przedsiębiorstwie stanowiska pracy?
• Jakie osoby pracują na tych stanowiskach? (ze szczególnym uwzględnieniem takich pracowników jak młodociani, osoby
niepełnosprawne, kobiety w ciąży, pracownicy niepełnoetatowi, podwykonawcy, pracownicy zatrudnieni poza siedzibą
przedsiębiorstwa)
• Jakie wykorzystuje się na stanowiskach pracy maszyny, narzędzia i materiały?
• Na jakie zagrożenia wskazują instrukcje obsługi użytkowanych maszyn i urządzeń?
• Jakie zadania (operacje technologiczne) wykonują pracownicy?
• Jakie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe występują na stanowiskach pracy?
• Jakie stosowane są na stanowiskach pracy środki ochrony zbiorowej i indywidualnej?
• Jakie są wyniki pomiarów czynników szkodliwych (o ile były przeprowadzane) i co wynika z dotychczasowej dokumentacji dot.
wypadków przy pracy (jeśli do takich doszło) i chorób zawodowych?
• Jakie są już zidentyfikowane zagrożenia i możliwe skutki ich wystąpienia?
• Jakie są przepisy prawne i normy dotyczące występujących w przedsiębiorstwie stanowisk pracy?

5 kroków - Ocena ryzyka zawodowego
2) Identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia
Czy na stanowiskach pracy mamy do czynienia z nierównymi lub śliskimi powierzchniami, ruchomymi
częściami maszyn, ostrymi krawędziami, gorącymi lub zimnymi powierzchniami, pracą na wysokości, wysokimi
ciśnieniami, prądem elektrycznym, substancjami chemicznymi, pyłem, hałasem, nieprawidłowym
oświetleniem, drganiami, promieniowaniem elektromagnetycznym, ręcznym przenoszeniem ciężarów, pracą w
niewygodnej pozycji, zagrożeniami biologicznymi, stresem i innymi. Do określania zagrożeń bardzo pomocne
okazują się coraz liczniej udostępniane, szczególnie w ramach europejskiej kampanii oceny ryzyka
zawodowego, listy kontrolne.

5 kroków - Ocena
ryzyka zawodowego
3) Oszacowanie ryzyka

5 kroków - Ocena ryzyka zawodowego
4) Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe
Należy zacząć od tych zagrożeń, których ryzyko wystąpienia jest największe i zgodnie z zasadą, aby możliwość
całkowitego usunięcia zagrożenia miała priorytet, a zastosowanie środków ochrony indywidualnej było
ostatecznością. W przypadku ryzyka niedopuszczalnego działania ograniczające muszą mieć charakter
natychmiastowy. Dopuszczalne ryzyko średnie wymaga prowadzenia działań na rzecz jego dalszego
zmniejszania, natomiast ryzyko małe działań zapewniających, że pozostanie ono na tym poziomie.

5 kroków - Ocena ryzyka zawodowego
5) Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna uwzględniać elementy określone w § 39 a ust. 3
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy tj.
- zawierać opis ocenianego stanowiska pracy,
- wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy,
- niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
- datę oceny i osobę, która ją przeprowadziła.

Obowiązkiem pracodawcy jest:

• znać przepisy i zasady bhp,
• Przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy,
• Zorganizować szkolenie bhp na koszt firmy oraz w godzinach pracy,
• Wysłać pracownika na badania medycy pracy,
• Wyjaśnić przyczyny i skutki wypadków na koszt firmy,
• Dokonać oceny ryzyka zawodowego
• Wyznaczyć drogi ewakuacji z zakładu pracy, miejsca rozmieszczenia sprzętu ppoż oraz informowania
pracowników o miejscu do zbiórki

Obowiązkiem pracownika jest:

• znać przepisy i zasady bhp,
• brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom
sprawdzającym,
• Poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom lekarskim,
• Odmówić wykonania pracy, jeśli warunki na stanowisku pracy zagrażają jego zdrowiu lub życiu,
• Informować pracodawcę o nowych zagrożeniach na stanowisku pracy,

Współpraca:

• Przedstawiciele pracowników/związki zawodowe
• PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
• PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna
• KMPSP – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
• Policja ;)

Dziękuję za uwagę 

Sankcje prawne!

„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo
kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega
przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od
1 000 zł do 30 000 zł.”

