
SZKOLENIA Z ZAKRESU  BHP, PPOŻ, PIERWSZEJ POMOCY 

Szkolenie pracowników (oraz pracodawców) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
jest uregulowane m.in. przez Ministra Gospodarki i Pracy w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 
2004 r.  i dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od formy ich własności i jest 
obowiązkowe. 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracownika            

w ramach szkolenia wstępnego, które zapewni mu zapoznanie się z: 

 podstawowymi przepisami bhp; 
 przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy; 
 zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

1.     SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE BHP I PPOŻ.  

 dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników (lub zatrudnionych ponownie jeśli od czasu 
rozwiązania poprzedniej umowy o pracę minęło ponad miesiąc czasu 

 dla stażystów i praktykantów 
 dla studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie 
 dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu 

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych     
dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: 

 Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym"; 
 Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem stanowiskowym". 

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: 
 Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,         

w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy; 
 Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy; 
 Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy                   
na określonym stanowisku: 

 Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje 
narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; 

 Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie; 
 Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę 

studencką. 
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona 
w zakresie  metod prowadzenia instruktażu.  
 
 

 

2.     SZKOLENIA OKRESOWE BHP I PPOŻ. 
 dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, 
 pracowników administracyjno - biurowych, 
 pracowników na stanowiskach robotniczych,  

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-
biurowych 
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy 
obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych 
placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter 
pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. 
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 

 oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 
 metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
 kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 
 postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. 



 

3.     SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY 
 Celem szkolenia pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z 

zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. 
Szkolenia prowadzone są przez Instruktora Pierwszej Pomocy posiadającego odpowiednie 
kwalifikacje zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym tj.  ratownik medyczny 

 

 

4. SZKOLENIE Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Przeznaczone dla wszystkich pracowników i pracodawców.  
1. Celem szkolenia jest zapoznanie się lub aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności                 
w zakresie: 
a) przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników  
b) postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń. 
 
2. PROGRAM SZKOLENIA: 
1. Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów 
2. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz wypadku powstania 
pożaru. 
3. Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych. 
Czas trwania szkolenia - 4 godziny lekcyjne. 
Uczestnik otrzymuje  zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami obowiązującej 
ustawy. 
 

 

KOSZT SZKOLENIA W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. 
Miejsce i termin - do uzgodnienia 
Czas trwania 

 Instruktaż ogólny -minimum 3 godziny lekcyjne  

 Instruktaż stanowiskowy - 8 godzin lekcyjnych 

 Szkolenie okresowe BHP – 8 godz. 

 Szkolenia PPOŻ. – 4 godz 
 

Materiały - wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje,  
 

 

 

 

 

 


