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SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB 
KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 

 
Szkolenie: 
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu okresowym BHP. Szkolenie przeznaczone jest dla 

pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami 

prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, 

brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). 

Szkolenie powinno być aktualizowane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe osób 

należących do grupy docelowej należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy 

na tych stanowiskach 

 

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

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

kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed 

zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. 

 

Kwalifikacje: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu zgodne z regulacjami 

prawnymi, które należy złożyć do akt pracownika. 

 

Program szkolenia: 

 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 

 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i 

niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 

 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z 

uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem 

i higieną pracy 

 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 
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 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem 

metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań 

pracowników w procesach pracy 

 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, 

awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 

 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, 

składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) 

 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 

 

Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia: 
Interpretacja przepisów, omawianie przykładów, sugerowanie sposobów realizacji swoich powinności, 

rozwiązywanie przykładowych problemów. 

 
Metodyka szkolenia:  
Szkolenie jest  zorganizowane w formie wykładu. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki 

dydaktyczne, w szczególności filmy, prezentacje multimedialne, środków do udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku, zdjęcia. Szkolenie prowadzi trener z długoletnią praktyką. 

 

Czas trwania kursu i jego termin: 
Planowany (minimalny) czas trwania kursu to 2 dni po 8 godzin, w sumie 16 godzin. Czas trwania 

poszczególnych etapów szkolenia uzależniony jest od przygotowania zawodowego pracowników, 

dotychczasowego ich stażu pracy oraz zagrożeń występujących na zajmowanym stanowisku.  

Termin realizacji zgodnie z planem szkoleń otwartych w FDS lub do ustalenia ze zleceniodawcą przy 

szkoleniach prowadzonych u zleceniodawcy. 

 
Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) ze wskazaniem proponowanego terminu 

i miejsca szkolenia. 

 Zapewnienie sali z możliwością wykorzystania jej jako szkoleniowej, zalecane by była 

wyposażona w rzutnik/ projektor i ekran, w przypadku braku sprzętu należy powiadomić o tym 

usługobiorcę. 
 

Wymagania dla uczestników kursu: 
Brak – instruktaż jest dedykowany dla pracodawców i innych pracowników kierujących 

pracownikami, jednak jako szkolenie zawierające w swoim zakresie szkolenia dla innych grup 

pracowniczych może być adresowane również do nich. 

 

Koszty: 
Szkolenie prowadzone w jednostce zleceniodawcy - koszt to 2000 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników. 

Szkolenie prowadzone w jednostce FDS – koszt to 2400 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników (w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

Udział w szkoleniu otwartym w jednostce FDS – koszt to 250 zł. netto od osoby, max. 10 uczestników 

(w cenę wliczone jest obiad dla uczestników). 

 

Zapraszamy do współpracy - Zespół FDS 
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