Częstotliwość i czas trwania szkolenia

Bez wymaganego szkolenia B H P nie można
3
pracownika dopuścić do pracy art. 237 § 1 i § 2 KP.
Cele szkolenia:






Poznanie przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy
Organizowanie stanowisk pracy i stanowisk zgodnie z przepisami bhp
Egzekwowanie przestrzegania tych zasad
Planowanie i inicjowanie poprawy warunków bhp
Analiza i ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego
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 Kodeks Pracy art. 237 – 237
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r./Dz. U. nr 180 poz. 1860 ze zm./





ORGANIZACJA SZKOLENIA:
W czasie pracy
Na koszt pracodawcy
Przez osoby /jednostki uprawnione/
RODZAJE SZKOLEŃ BHP
Szkolenie wstępne
instruktaż ogólny
instruktaż stanowiskowy

/dot. wszystkich pracowników/
/Czas trwanie co najmniej 3 godziny/
/dot. wszystkich pracowników/
/Czas trwanie co najmniej 8 godz./

Szkolenie okresowe
- w okresie do 12 m – cy od daty zatrudnienia dla pracowników administracyjno – biurowych
- do 6 miesięcy - dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
Uwaga: Każde szkolenie na podstawie zatwierdzonego programu.
Uwaga: Szkolenie stanowiskowe kończy się sprawdzianem wiedzy - kartę należy dołączyć do akt osobowych
pracownika w Dz. Kadr
FORMY SZKOLEŃ BHP



Instruktaże
Seminaria

I.Rodzaj
szkolenia

 Kursy
 Samokształcenie kierowane
Szkolenia z zakresu BHP
Podmioty prowadzące
szkolenie

Osoby objęte szkoleniem

Uwagi

Szkolenie wstępne

instruktaż ogólny

 pracownicy nowo zatrudnieni
 pracownicy odbywający staż
 uczniowie i studenci odbywający
praktyki

 inspektor bhp (minimum 3
godziny, w formie
instruktażu)



warunek
dopuszczeni
a do pracy

 pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych oraz
innych, na których występuje
narażenie na działanie czynników
szkodliwych dla zdrowia
uciążliwych lub niebezpiecznych
 pracownicy przenoszeni na te
stanowiska i odbywający staż i
praktyki na tych stanowiskach
 uczniowie i studenci
odbywający praktyki

instruktaż
stanowiskowy

 pracownicy na stanowiskach
administracyjno - biurowych (w
zakresie obsługi urządzeń
biurowych)

II.Rodzaj szkolenia

 osoby kierujące
pracownikami (minimum 8
godzin – zakończone
sprawdzianem wiadomości)
 dla pracowników
administracyjno-biurowych
(min. 2 h)

osoba kierująca
pracownikami lub inna
wyznaczona przez
kierownika (w formie
instruktażu z pokazem –
czas 2 godz.)
Podmioty prowadzące
szkolenie

Osoby objęte szkoleniem

Uwagi

Szkolenie okresowe
-dla pracodawców 16
godz. (pracodawca
wykonujący zadania
służby bhp min. 64
godziny)
-dla osób kierujących
pracownikami minimum 16
godzin)
- dla pracowników służb
bezpieczeństwa i higieny
pracy (minimum 32
godziny)

 Rektor
(nie później niż 6 miesięcy od
rozpoczęcia pracy)
 kanclerz
 kwestor
 dziekan
(nie później niż 6 miesięcy od
rozpoczęcia pracy)
 Pracownicy służb bhp
(nie później niż 12 miesięcy od
rozpoczęcia pracy)

-dla pracowników na
stanowiskach
administracyjnobiurowych (minimum 8
godzin)

 sekretarka
 księgowa
(nie później niż 12 miesięcy od
rozpoczęcia pracy)

-dla pracowników na
stanowiskach
robotniczych (minimum 8
godzin)

 kierowca
 konserwator
 sprzątaczka
(nie później niż 12 miesięcy od
rozpoczęcia pracy)

dla pracowników na
stanowiskach
robotniczych (minimum 8
godzin)

 zatrudnieni przy pracach
szczególnie niebezpiecznych

Inni nie wymienieni, dla
których charakter pracy
Fizyka, Biologia
wiąże się z narażeniem na  laborant
czynniki szkodliwe dla
 nauczyciel
zdrowia, uciążliwe lub
(nie później niż 12 miesięcy od
niebezpieczne albo z
rozpoczęcia pracy)
odpowiedzialnością w
zakresie bhp

 upoważnione ośrodki
szkolenia (w formie kursu,
seminarium lub
samokształcenia
kierowanego)

 Pracodawca (w formie
kursu, seminarium lub
samokształcenia
kierowanego)
 upoważnione ośrodki
szkolenia

nie rzadziej niż
raz na 5 lat

nie rzadziej niż
raz na 6 lat

nie rzadziej niż
raz na 3 lat

 wg określeń
pracodawcy

nie rzadziej niż
raz na rok

 Pracodawca (w formie
kursu, seminarium lub
samokształcenia
kierowanego)
 upoważnione ośrodki
szkolenia

nie rzadziej niż
raz na 5 lat

