
ZARZĄDZENIE Nr 35./20IS 

STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia

w sprawie zasad przeprowadzania szkoleń BHP i instruktażu stanowiskowego 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072), 
w związku z art. 2373 § 2 i §3 oraz 2371 la §1 pkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i poz. 1662) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy(Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860. zm.: z 2005 r. nr 116. poz. 972 i z 2007 r. Nr 196. 
poz. 1420). zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam ..Zasady przeprowadzania szkoleń BMP i instruktażu stanowiskowego 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 
zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Łowickiego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2015 r.

Konsultacji z Przedstawicielem pracowników 
Starostwa Powiato o w Łowiczu 
dokonano w dniu .. maja 2015 r.

8tarorł— ^





Załącznik
do Zarządzenia Nr 35/2015 
Starosty Łowickiego ^  
z dnia .. W . .

Zasady przeprowadzania szkoleń BHP i instruktażu stanowiskowego 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

1. Cel

Celem zasad jest określenie przebiegu procesu szkolenia pracowników Starostwa 

Powiatowego w Łowiczu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zakres

Zasady dotyczą organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu:

1) nowozatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu,

2) wykonujących pracę w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

3. Realizacja procesu szkolenia

Pracownicy nowozatrudnieni

1) Informację o nowozatrudnionych pracownikach są przesyłane przez Wydział

Organizacyjny do Specjalisty ds. BHP najpóźniej na jeden dzień przed planowanym 

szkoleniem.

2) Każdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania pracy w Starostwie 

Powiatowym w Łowiczu podlega szkoleniu wstępnemu BHP.

3) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu wstępnym BHP jest posiadanie przez

pracownika wymaganych badań lekarskich, o których mowa w zarządzeniu Starosty 

w sprawie profilaktycznych badań lekarskich w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

4) Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada szkolenia wstępnego 

BHP.

5) Szkolenie wstępne BHP składa się ze szkolenia wstępnego ogólnego BHP

i szkolenia wstępnego stanowiskowego.

6) Szkolenie prowadzone jest zgodnie z przyjętymi w Starostwie Powiatowym

w Łowiczu programami szkolenia określonymi w załącznikach oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.



7) Szkolenie wstępne ogólne BHP prowadzone jest przez Specjalistę ds. BHP.

8) Szkolenie prowadzone jest w oparciu o opracowane programy szkoleń.

9) W trakcie szkolenia, pracownik wypełnia listę obecności „Rejestr szkoleń 

wstępnych”- załącznik nr 2.

10) Po zakończeniu szkolenia wstępnego BHP. czyli instruktażu ogólnego, pracownik 

podpisuje, kartę szkolenia wstępnego, której wzór określony jest załącznikiem nr 1 

’’Karta szkolenie wstępnego w dziedzinie BHP”

1 1) Karty szkoleń o których mowa powyżej przekazywane są przez szkolącego 

do Wydziału Organizacyjnego, skąd pobiera je przełożony pracowników przed 

rozpoczęciem prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

12) Szkolenie stanowiskowe przeprowadzanie jest przez bezpośredniego przełożonego.

13) Instruktaż ogólny trwa co najmniej 3 h lekcyjne a jego program określony jest 

w załączniku nr 1A „Program szkolenia wstępnego ogólnego bhp (instruktażu 

ogólnego)”, natomiast instruktaż stanowiskowy trwa co najmniej 8 h lekcyjnych, a 

jego program określony jest w załączniku nr IB „Szczegółowy program 

instruktażu stanowiskowego”.

14) Po zakończeniu instruktażu stanowiskowego, bezpośredni przełożony wraz 

z pracownikiem przeprowadzającym instruktaż oceniają stopień opanowania przez 

pracownika wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego i gwarantującego 

wymaganą jakość wykonywania pracy.

15) Jeżeli pracownik otrzyma opinię pozytywną, przełożony wypełnia drugą część karty 

szkolenia i podpisem potwierdza zakończenie instruktażu wynikiem pozytywnym

16) Wypełniona karta szkolenia stanowiskowego jest bezwzględnie przekazywana 

do Wydziału Organizacyjnego w dniu zakończenia instruktażu.

17) Jeżeli bezpośredni przełożony stwierdzi niewystarczający poziom opanowania 

wiedzy i umiejętności, z pracownikiem przeprowadzany jest kolejny instruktaż 

stanowiskowy.

18) Jeżeli pomimo powtórnego szkolenia pracownik nie opanował w sposób 

wystarczający programu szkolenia, pracownik nie może zostać dopuszczony 

do pracy.

19) W przypadku zmiany stanowiska pracy, lub zmian zakresu wykonywanych 

obowiązków, które wiąże się z obsługą nowego sprzętu, nowych obowiązków 

mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla pracownika, należy przed dopuszczeniem



pracownika do pracy przeprowadzić mu instruktaż stanowiskowy na nowym 

stanowisku pracy potwierdzając wypełnieniem karty instruktażu stanowiskowego.

Pracownicy wykonujący pracę

1) Pracownicy wykonujący pracę w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przechodzą 

szkolenia okresowe w zakresie BHP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2) Szkolenie okresowe prowadzone jest przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

oraz podstaw pierwszej pomocy.

3) Szkolenia okresowe prowadzone są wg programów określonych w „Programach 

szkoleń okresowych w zakresie BHP” lub programów opracowanych przez 

jednostki zewnętrzne dla danej grupy stanowisk.

4) Pracowników kwalifikujących się na szkolenie okresowe wyznacza Wydział 

Organizacyjny natomiast terminy szkoleń określa Specjalista ds. BHP 

w porozumieniu z Dyrekcją i kierownikami poszczególnych działów. 

Lista pracowników przekazywana jest najpóźniej tydzień przed terminem szkolenia. 

Pracownicy wytypowani do uczestnictwa w szkoleniu mają bezwzględny obowiązek 

uczestniczyć w szkoleniu w wyznaczonym terminie, chyba że przebywają 

na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie. W takiej sytuacji pracownik przechodzi 

szkolenie w chwili powrotu do pracy. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, 

który nie posiada ważnego szkolenia okresowego BHP.

Szkolenie okresowa BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych -  załącznik nr 3:

1) Szkolenie prowadzone jest w' formie instruktażu.

2) Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych organizowane jest do 12 miesięcy od daty zatrudnienia na tym 

stanowisku a następnie co 3 lata.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

administracyjno-biurowych -  załącznik nr 4:

1) Szkolenie prowadzone jest w formie seminarium, kursu lub samokształcenia 

kierowanego.



2) Pierwsze szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

administracyjno biurowych organizowane jest do 12 miesięcy od daty zatrudnienia 

na tym stanowisku a następnie co 6 lat.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

kierowniczych -  załącznik nr 5:

1) Szkolenie prowadzone jest w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium.

2) Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

kierowniczych organizowane jest do 6 miesięcy od daty zatrudnienia na tym 

stanowisku a następnie co 5 lat.

Po zakończonym szkoleniu do Wydziału Organizacyjnego trafia zaświadczenie 

potwierdzające odbycie przez pracownika szkolenia.

Pracownicy zmieniający stanowisko pracy

1) Jeżeli pracownik zmienia stanowisko pracy w ramach określonej grupy

nie przechodzi ponownego szkolenia. Jeżeli następuje zmiana pomiędzy grupami 

przechodzi szkolenie zgodnie z terminami określonymi dla danej grupy.
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Załącznik nr 1 do Zasad przeprowadzania szkoleń BHP i instruktażu 
stanowiskowego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 
Starosty Łowickiego z dnia .Mu.Wd 1*1 3£)fa frOLUi

( nazwa pracodawcy (pieczęć))

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO 
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

*Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi

1. Imię i nazwisko osoby
odbywającej szkolenie.....................................................................................................................................................

2. Nazwa komórki organizacyjnej.......................................................................................................................................

•Nes
2

Instruktaż ogólny w zakresie bhp, przeprowadził w' dniu........................................................ r.

i  *c £ woj= ® ( imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

(podpis osoby, której udzielano instruktażu")

1) Instruktaż stanowiskowy na stanow isku pracy...............................................................

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)
Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy 
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

>
c

został/a dopuszczony/a do wykonywania pracy
-i0«
£O

na stanowisku...........................................................................................................................

0
(podpis osoby, której udzielono instruktażu) (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

•N«
2 2)** Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.......................................................... .
p zapoznający pracownika między innymi z charakterem pracy, oceną ryzyka zawodowego
s ( zgodnie z art. 226 k.p.),przeprowadził w dniach................................................... r.

r t
(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż)

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy 
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

został/a dopuszczony/a do wykonywania pracy

na stanowisku...................................................................................................................................

(podpis osoby, której udzielono instruktażu) (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)
wykonywanych prac.
** Wypełniać w przypadkach , o których mowa w § II ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

1



PROGRAMY SZKOLEŃ WSTĘPNYCH B H P
Tematy szkolenia - instruktaż ogólny Liczba

Godzin
Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 0,1
Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych 
działów w zakresie bhp

0,4

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp 0.1
Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy 0,2
Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i 
podstawowe środki zapobiegawcze

0.3

Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych oraz 
transportem wewnątrzzakładowym

0.4

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej

0.2

Porządek i czystość w miejscu pracy oraz higiena osobista pracownika -  ich wpływ 
na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

0.1

Profilaktyczna opieka lekarska 0.2
Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru 0.3
Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku 0.7
Razem 3 godz

PROGRAMY INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO
Tematy szkolenia -  instruktaż stanowiskowy Liczba

godzin
Przygotowanie pracownika do wykonywania pracy, w tym w szczególności: 2
A/ warunki pracy z uwzględnieniem elementów pomieszczenia pracy, w którym 
ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika( np. 
oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, itp
-elementy stanowiska roboczego mającego wpływ na bezpieczeństwa i higieną 
pracy ( pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, 
urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia , surowce i 
produkty)
- przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy
B/ omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na 
stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną 
pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniamioraz zasad postępowania w razie 
wypadku lub awarii,
C/ przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania 
określonego zadania
Pokaz przez instruktora wykonania pracy na stanowisku pracy zgodnie z 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem metod 
bezpiecznego wykonania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

0,5

próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 0,5
Samodzielna praca pracownika pod kontrolą instruktora 4
Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika 1
Razem 8 godz

STAROSTA ŁOWIĆ
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Załącznik nr 1A
do Zasad przeprowadzania szkoleń BHP i instruktażu stanowiskowego 
ustalonych Zarządzeniem N r.. P.S/.JlO.lś 
Starosty Łowickiego 
z dnia .. £0.. .c&P. \6.. (HMA.

PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO 

(INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO)
obowiązujący w zakładzie pracy

(pieczęć pracodawcy)





Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) 
-  program szkolenia

I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Najważniejsze definicje

a. Bezpieczeństwo
b. Higiena pracy
c. Ochrona pracy

2. Regulacje prawne dotyczące ochrony pracy
3. Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp

a. Państwowa Inspekcja Pracy
b. Państwowa Inspekcja Sanitarna
c. Inne organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy

4. Społeczny nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp

a. Związki zawodowe
b. Społeczna inspekcja pracy

II. Żaki es obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych 
komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

1. Ogólne obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
2. Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp (związane m.in.

z rozpoczęciem działalności, profilaktyczną ochroną zdrowia, czynnikami 
i procesami pracy stwarzającymi szczególne zagrożenie, szkoleniem bhp)

3. Podstawowe prawa pracownika
4. Podstawowe obowiązki pracownika
5. Podstawowe obowiązki osób kierujących pracownikami

III. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp

1. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom 
pracownika

2. Podmioty uprawnione do nakładania kar grzywny
3. Odpowiedzialność karna pracodawcy
4. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami
5. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

IV. Zasady poruszania się na terenie Starostwa Powiatowego

1. Podział i nazwy dróg na terenie Starostwa Powiatowego
2. Znakowanie dróg
3. Wymogi dla dróg i placów manewrowych dla środków transportowych
4. Wymogi dla dróg dla ruchu pieszego
5. Zasady poruszania się pieszych

i



6. Wymogi dla dróg ewakuacyjnych i dojazdów pożarowych
7. Oświetlenie dróg

V. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w Starostwie 
Powiatowym i podstawowe środki zapobiegawcze

1. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy
2. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy
3. Czynniki fizyczne
4. Czynniki chemiczne
5. Czynniki biologiczne
6. Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy

VI. Ręczne prace transportowe -  podstaw ow e zasady

1. Wymagania dotyczące transportu
2. Ręczne przemieszczanie ładunków, przedmiotów lub materiałów

a. Sposoby ograniczania wysiłku fizycznego przy ręcznych pracach 
transportowych

b. Normy ręcznego przemieszczania ciężarów
c. Zespołowe przenoszenie przedmiotów

VII. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuw ia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej

1. Środki ochrony indywidualnej -  zasady doboru i stosowania, obowiązki 
pracodawcy

2. Przydział odzieży roboczej -  podstawowe obowiązki pracodawcy

VIII. Porządek i czystość w miejscu pracy

1. Odpowiedzialność pracowników
2. Zagrożenia pożarem
3. Zagrożenia wypadkowe i chorobowe

IX. Profilaktyczna opieka lekarska -  zasady jej sprawowania w odniesieniu do 
stanowiska instruow anego

1. Rodzaje badań profilaktycznych
2. Uwarunkowania środowiska pracy i uwarunkowania zewnętrzne
3. Profilaktyka indywidualna dotycząca pracownika
4. PIP i PIS w profilaktyce zdrowotnej zakładu pracy
5. Profilaktyczna opieka lekarska w zakresie chorób zawodowych
6. Profilaktyczna opieka lekarska kobiet w ciąży
7. Profilaktyczna opieka lekarska pracowników młodocianych
8. Zasady orzecznictwa w zakresie medycyny pracy

O
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X. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie 
pożaru

1. Ocena bezpieczeństwa pożarowego zakładu
2. Charakterystyka pożarowa materiałów
3. Źródła zapłonu
4. Warunki techniczno-budowlane wpływające na bezpieczeństwo pożarowe
5. Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych
6. Zasady zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia

XI. Postępowanie w razie wypadku przy pracy

1. Definicja wypadku przy pracy wraz z omówieniem jej istotnych elementów
2. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy
3. Kwalifikacja wypadków w drodze do pracy i z pracy
4. Postępowanie powypadkowe

a. Uprawnienia i obowiązki pracownika
b. Obowiązki pracodawcy i zespołu powypadkowego
c. Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
d. Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę obowiązków 

związanych z procedurą powypadkową

1. Podstawy prawne ratownictwa w wypadkach przy pracy
2. Przygotowanie sprzętu i łączności ratunkowej
3. Wzywanie pomocy na miejsce wypadku
4. Zasady zabezpieczania miejsca wypadku i ewakuacji poszkodowanych
5. Diagnostyka objawów życiowych ofiar wypadku
6. Postępowanie w razie zranień głowy, szyi. kończyn, klatki piersiowej i brzucha
7. Problemy związane z urazem wielonarządowym
8. Zapobieganie wstrząsowi pourazowemu
9. Zabezpieczanie złamań i zwichnięć
10. Opatrywanie oparzeń termicznych i chemicznych 
1 1. Postępowanie z odmrożeniami i wychłodzeniem
12. Zasady postępowania z osobą porażoną prądem
13. Postępowanie w razie nagłych zatruć oraz niespodziewanych pogorszeń 

stanów w chorobach wewnętrznych

XII. Zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

J
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Załącznik nr 1B
do Zasad przeprowadzania szkoleń BI 1P 
i instruktażu stanowiskowego -
ustalonych Zarządzeniem Nr ..J/.P. /»W V .. 
Starosty Łowickiego 
z dnia .1w . . .<?l0ł6.($M

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM INSTRUKTAŻU 
STANOWISKOWEGO

(pieczęć pracodawcy)





Program instruktażu stanowiskowego

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika :
1) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku 

pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu, oraz o ryzyku zawodowym związanym 
z wykonywaną pracą,

2) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami 
wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy 
i w warunkach awaryjnych.

3) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania 
powierzonej pracy.

Uczestnicy szkolenia :
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach pracy, 
na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, 
uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska, 
oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, zmiany organizacji 
stanowisk pracy, oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. 
Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz 
uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin, w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu -  na stanowisku, na którym 
będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie niniejszego szczegółowego 
programu.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:
1) rozmowę wstępną bezpośredniego przełożonego z instruowanym pracownikiem.
2) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być 

realizowany,
3) przez pracownika.
4) próbne wykonanie pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora 

sposobów wykonywania pracy,
5) samodzielną pracę pracownika pod nadzorem bezpośredniego przełożonego.
6) sprawdzenie i ocenę przez bezpośredniego przełożonego sposobu wykonywania 

pracy przez pracownika.
Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać 
wszystkie rodzaje prac. które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.
Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być 
dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika 
oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. 
Powyższe uwarunkowania uwzględnia niniejszy „Program”.
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Instruktaż stanowiskowy -  program szczegółowy
(2 godziny)

I. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, 
w tym w szczególności:

1. Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
a) elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających 

wpływ na warunki pracy pracownika ( np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, 
wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),

b) elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę 
pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, 
urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia).

c) c) przebiegu pracy na stanowisku w nawiązaniu do charakteru przewidywanych 
do wykonania czynności w Starostwie Powiatowym, a także z uwzględnieniem 
czynności wykonywanych w środowisku.

2. Omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku 
pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą 
i sposobów ochrony przed zagrożeniami, oraz zasad postępowania w razie wypadku, 
lub awarii.

3. Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego 
zadania.

4. Organizacja stanowiska pracy z komputerem:
a) rozmieszczenie elementów stanowiska pracy (siedzisko, stół. monitor, 

klawiatura).
b) podstawowe zasady pracy przy komputerze.
c) obowiązki pracodawcy.

II. Pokaz przez bezpośredniego przełożonego sposobu wykonywania pracy na 
stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z 
uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
(0.5 godziny)

1. Przełożony pokazuje cały układ czynności w normalnym tempie, 
np. przygotowanie stanowiska pracy przy komputerze.

2. Przełożony stosuje pokaz częściowy- elementowy, który staje się źródłem m. in.:
-  nabycia określonej umiejętności,
-  uzyskania wiadomości o charakterze wykonywanych czynności, sposobie 

ich wykonania.
-  dokonania spostrzeżeń o stopniu trudności i niebezpieczeństwie tkwiącym 

w pracy,
-  omówienie możliwych zagrożeń w środowisku pracy.

3. Pokaz częściowy powinien przebiegać wg następującego porządku:
a) pokazanie i określenie wszystkich elementów potrzebnych do wykonania danej 

czynności,
b) pokazanie sposobu wykonania danej czynności.
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c) pokazanie sposobu posługiwania się urządzeniami, narzędziami itp.
4. Przełożony zwraca uwagę na węzłowe ogniwa, mające duże znaczenie 

dla prawidłowego wykonania czynności.
5. Po pokazie całościowym i fragmentarycznym -  ponowny pokaz układu czynności -  

w zwolnionym tempie, po raz drugi i trzeci raz w tempie rzeczywistym.
6. Sprawdzenie efektów pokazu poprzez polecenie uczestnikom powtórzenia 

demonstrowanych czynności.

III. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą bezpośredniego
przełożonego.
(0 5 godziny)

1. Wstępna samodzielna próba wykonania pracy -  w zwolnionym tempie 
z objaśnianiem wykonywanych czynności.

2. Wykonywanie poszczególnych fragmentów pracy z jednoczesnym objaśnianiem 
sposobu wykonywania tych czynności.

3. Wykonywanie poszczególnych fragmentów pracy wraz z jej uzasadnieniem.
4. Ogólny, ponowny pokaz całościowy wraz ze stopniowym przyspieszeniem tempa 

wykonywanych czynności (od powolnego do rzeczywistego).

IV. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
(4 godziny)

1. Powierzenie wykonania samodzielnej pracy.
2. Możliwość zwrócenia się do przełożonego o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

V. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.
(1 godziny)

1. Omówienie przebiegu wykonania zadania.
2. Obiektywna ocena.
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Rejestr szkoleń wstępnych

Załącznik nr 2 do Zasad przeprowadzania szkoleń BHP i instruktażu stanowiskowego wprowadzonego Zarządzeniem N r . 5 5  !  & Q i $  

Starosty Łowickiego z dnia . ń O tU f

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU

Lp. N azw isko  i im ię Data
za trudn ien ia

M iejsce
za trud n ien ia

Data
urodzen ia

S tan ow isko Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
UWAGA!! WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI





Załącznik nr 3
do Zasad przeprowadzania szkoleń BHP i instruktażu stanowiskowego 
ustalonych Zarządzeniem Nr 
Starosty Łowickiego 
z dnia . . m Ą \&... .W iS  /vOUjLf

Program szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla

STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU



E. Szczegółowy program szkolenia okresowego

Lp. Temat szkolenia
Liczba

Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy z uwzględnieniem przepisów 
związanych z wykonywaną pracą.

godzin

1

1.1. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp.

1.2. Ochrona pracy kobiet i młodocianych:

1.2.1. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet,

1.2.2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym,

1.3. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia z nimi związane.

1.3.1. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych,

1.3.2. Obowiązki pracodawcy i pracowników w razie wypadku.

1.4. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami:

0,25

0,2

0,3

*)

1.4.1. Badania profilaktyczne,

1.4.2. Ocena ryzyka zawodowego.

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody 
likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z 
uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania 
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, 
sprzętu i narzędzi pracy.

3

2.1. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowiskach pracy. 1
Pomiary czynników szkodliwych.

2.1.1. Hałas.

2.1.2. Zapylenie.

2.1.3. Czynniki chemiczne

2.2. Metody ochrony przed czynnikami szkodliwymi.

2.3. BHP przy obsłudze urządzeń technicznych.

2.3.1. Ręczne prace transportowe.

2.3.2. Urządzenia techniczne

2.3.3. Obsługa urządzeń w procesie pracy

2.3.4. Obsługa urządzeń do transportu (samochód służbowy), wymagane 
kwalifikacje, zagrożenia.



3 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. 
pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 2

3.1. Postępowanie w razie wypadku.

3.1.1. Obowiązki pracodawcy.

3.1.2. Obowiązki poszkodowanego.

3.1.3. Postępowanie powypadkowe.

0.5

3.2. Postępowanie w przypadku zagrożeń

3.2.1. Postępowanie w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (podłożenie 
bomby, pożar itp.).

3.2.2. Komunikaty alarmowe

3.3. Postępowanie w przypadku pożaru.

0,5

3.3.1. Instalacje gaśnicze, alarmowe i sygnalizacyjne w obiekcie.

3.3.2. Drogi ewakuacyjne, oznakowanie.

3.3.3. Podręczny sprzęt gaśniczy -  zasada działania, oznakowanie

0,5

3.4. Pierwsza pomoc przedlekarska:

3.4.1. Wyposażenie apteczek.

3.4.2. Instrukcja udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach z 
uwzględnieniem najczęściej występujących obrażeń wypadkowych na 
stanowisku.

0.5

4 Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków 2
przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

4.1. Statystyka i analiza wypadków

4.1.1. Główne przyczyny wypadków.

4.1.2. Najczęstsze obrażenia.

1

4.2. Analiza wypadków 1

Razem: 8





Załącznik nr 4
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PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO 
DLA PRACOWNIKÓW ZTRUDNIONYCH NA STANOWISKACH 

ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH 
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA

STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU



E. Szczegółowy program szkolenia osób kierujących pracownikami

Lp. Temat szkolenia
Liczba

godzin*1

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 2

1.1. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp.

1.1.1. Obowiązki w zakresie bhp dotyczące pracodawcy, osób kierujących 
pracownikami i pracowników -  Kodeks Pracy

1.1.2. Kary porządkowe za naruszenie przepisów i zasad bhp.

1.1.3. Inne wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.1.4. Przepisy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
dotyczące pomieszczeń pracy oraz procesu pracy, w tym pomiary 
czynników szkodliwych dla zdrowia.

1.1.5. Nowe i aktualizowane procedury wewnętrzne dotyczące zagadnień bhp,

1.1.6. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy -  zadania i organizacja,

1.2. Ochrona pracy kobiet i młodocianych:

1.2.1. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet,

1.2.2. Uregulowania prawne dotyczące kobiet w ciąży (ochrona stosunku 
pracy w czasie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego),

1.2.3. Wykaz prac wzbronionych młodocianym,

1.3. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia z nimi związane.

1.3.1. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym, świadczenia z tytułu wypadków
i chorób zawodowych,

1.3.2. Dokumentacja powypadkowa,

1.3.3. Odmowa prawa do świadczeń, (rażące niedbalstwo, stan nietrzeźwości),

1.4. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami:

1.4.1. Ustawa o służbie medycyny pracy,

1.4.2. Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy.

1

0,25

0,5

0,25



2
Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy 
oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia 
pracowników

2

2.1. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika administracyjno -  
biurowego.

2.1.1. Omówienie zastosowanej metody oceny wg Polskiej Normy

2.1.2. Podział pracowników na grupy, które charakteryzują podobne 
zagrożenia

2.1.3. Analiza wypadków (omówienie i interpretacja oraz próba 
sformułowania wniosków ogólnych dotyczących przyczyn wypadków 
i profilaktyki wypadkowej)

2.1.4. Omówienie kart analizy i metod redukcji poziomu ryzyka.

2.2. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy.

2.2.1. Pojęcie niebezpiecznego oraz szkodliwego czynnika.

2.2.2. Wyjaśnienie pojęć charakteryzujących poziom zagrożenie czynnikiem 
(NDS, NDN, NDSCh, NDSP),

2.2.3. Częstotliwość pomiarów stężenia i natężenia czynników szkodliwych.

2.2.4. Środki ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi.

1

1

3
Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem 
zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne 
urządzenia biurowe

2

3.1. Organizacja stanowiska pracy biurowej.

3.1.1. Wymagania przepisów w zakresie organizacji stanowisk.

3.1.2. Uwzględnienie uwarunkowań ergonomicznych przy organizacji 
stanowisk.

3.1.3. Oświetlenie stanowisk pracy biurowej.

3.2. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym

3.2.1. Omówienie rozporządzenia w sprawie bhp przy monitorach 
ekranowych i wymogów dotyczących elementów stanowiska pracy.

3.2.2. Zagrożenia i uciążliwości pracy z monitorem ekranowym.

3.2.3. Zagrożenia związane z innym sprzętem biurowym.

1

1



4
Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), 
w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2

4.1. Postępowanie w razie wypadku.

4.1.1. Obowiązki pracodawcy

4.1.2. Obowiązki poszkodowanego.

4.1.3. Postępowanie powypadkowe.

0.5

4.2. Postępowanie w przypadku zagrożeń:

4.2.1. Procedury wewnętrzne w przypadku sytuacji nadzwyczajnych 
(podłożenie bomby, pożar itp.).

4.2.2. Komunikaty alarmowe

0,5

4.3. Postępowanie w przypadku pożaru.

4.3.1. Instalacje gaśnicze, alarmowe i sygnalizacyjne w obiekcie.

4.3.2. Drogi ewakuacyjne, oznakowanie.

4.3.3. Podręczny sprzęt gaśniczy -  zasada działania, oznakowanie

0,5

4.4. Pierwsza pomoc przedlekarska:

4.4.1. Wyposażenie apteczek.

4.4.2. Instrukcja udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach z 
uwzględnieniem najczęściej występujących obrażeń wypadkowych na 
stanowisku.

0,5

Razem: 8
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PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA PRACODAWCÓW 
I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA

STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU





SPIS TREŚCI

A. Cel szkolenia

B. Uczestnicy szkolenia

C. Sposób organizacji

D. Warunki ukończenia szkolenia

F. Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących 

pracownikami

F. Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących 

pracownikami

A. Cel szkolenia.
Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności 
w szczególności z zakresu:

a. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi 
zagrożeniami.

b. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

B. Uczestnicy szkolenia.
Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących 
pracownikami

C. Sposób organizacji.
Szkolenie jest organizowane w formie samokształcenia kierowanego na podstawie 
szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas 
szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych,
w szczególności filmów, prezentacji. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie 
samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie 
problematyki objętej programem szkolenia (opracowane przepisy prawne oraz dwie 
prezentacje z w/w tematyki zapisane na płytach CD).

1). Warunki ukończenia szkolenia.
Zakończeniem szkolenia jest egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę w postaci 
pisemnego testu.

2



E. Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących
pracownikami.

Lp. Temat szkolenia** Liczba

godzin

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE. 
konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

-  obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.

-  ochrony pracy kobiet i młodocianych.

-  profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

-  szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

-  organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy, 

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

o Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe: zarządzanie 
bezpieczeństwem i higieną pracy.

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków 2
przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek 
niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz 
kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń 
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu 
warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników). 1

8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 1

Razem: 16
1 Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem 

pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności 
tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
" ’ W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

3



F. Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących
pracownikami.

Lp. Tem at szkolenia** Liczba

godzin

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego. 3

1.1. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.

1.1.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp podstawowe i szczegółowe.

1.1.2. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bhp

1.1.3. Obowiązki osób kierujących pracownikami

1.1.4. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

1.1.5. Odpowiedzialność karna

1.1.6. Odpowiedzialność porządkowa

1.1.7. Odpowiedzialność materialna.

1.2. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.

1

1.2.1. Prawna ochrona pracy kobiet

1.2.2. Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet.

1.2.3. Ochrona pracy młodocianych

1.2.4. Wykaz prac wzbronionych młodocianym.

0,5

1.3. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami -  badanić 
profilaktyczne.

0.25
1.4. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - przepisy dotycząc} 

szkoleń, wewnętrzne procedury szkoleniowe.

1.5. Nadzór i kontrola warunków pracy. 

1.5.1. Państwowa Inspekcja Pracy.

0.25

1.5.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna

1.5.3. Urząd Dozoru Technicznego

1.5.4. Państwowa Straż Pożarna

1.5.5. Społeczna Inspekcja Pracy

1.5.6. Związki Zawodowe

0.5

1.6. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów, odpowiedzi nz 
pytania uczestników szkolenia.

L

0.5

4



Lp. Tem at szkolenia** Liczba

godzin

2.
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 
uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi 
zagrożeniami.

3

2.1. Charakterystyka czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych 
i niebezpiecznych, badania i pomiary.

2.1.1. Czynniki niebezpieczne, prąd elektryczny, przemieszczanie się ludzi, 
zagrożenia pożarowe.

2.1.2. Czynniki fizyczne. Hałas, mikroklimat.

2.1.3. Czynniki psychofizyczne.

2.1.4. Substancje niebezpieczne.

2.2. Ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy

2.2.1. Dokumentowanie oceny ryzyka

2.2.2. Metody oceny ryzyka

2

1

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitor)' ekranowe; 
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3.1. Organizacja stanowiska pracy.

3.1.1. Organizacja stanowiska pracy z komputerem.

3.1.2. Przepisy dotyczące organizacji stanowisk pracy.

3.1.3. Uwzględnienie ergonomii przy organizacji stanowisk.

3.2. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

3.2.1. Polityka bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.

3.2.2. Eliminacja i ograniczanie ryzyka zawodowego.

3.2.3. Audyt.

1.5

1.5

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz 
związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych 
wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na 
skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

5



Lp. Tem at szkolenia * Liczba

godzin

4.1. Postępowanie w razie wypadku przy pracy.

4.1.1. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków.

4.1.2. Postępowanie powypadkowe.

4.1.3. Omówienie wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych

4.2. Choroby zawodowe.

4.2.1. Pojęcie choroby zawodowej.

4.2.2. Rozpoznawanie choroby zawodowej.

4.2.3. Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej.

4.3. Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy i związana z nimi 
profilaktyka. Omówienie przyczyn i skutków wypadków .

4.4. Ryzyko zawodowe a wypadki.

0.5

0.5

0,6

0.4

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz 
kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

5.!. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.1.1. Organizacja szkoleń z zakresu bhp.

5.1.2. Zasady nauczania.

5.2. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy. 

5.2.1. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

1

1

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń 
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

6.1. Wiadomości o pożarach i wybuchach. Metody zapobiegania.

6.2. Zasady postępowania pracowników i kierownictwa na wypadek pożaru lub 
innej awarii.

6.2.1. Ewakuacja i postępowanie z osobami postronnymi

6.2.2. Procedury obowiązujące w Starostwie Powiatowym

6.3. Reanimacja i transport poszkodowanych.

6.3.1. Wyposażenie apteczek.

6.3.2. Instrukcja udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach.

1

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków' pracy (np. świadczenia z tytułu 
warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników). 1

7.1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Rodzaje 
świadczeń, prawo do świadczeń, wysokość świadczeń.

7.2. Stosowanie zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

7.3. Podwyższanie składek na ubezpieczenie wypadkowe.

1

6



Lp. Tem at szkolenia '1 Liczba

godzin

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 1

8.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

8.2. Ochrona przeciwpożarowa w Urzędzie i alarmy.

8.3. Podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie i zasady działania.

8.4. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym i zagrożone wybuchem. 
Materiały niebezpieczne.

1

Razem: 16
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