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INSTRUKTAŻ OGÓLNY BHP. 
 

Szkolenie: 
Zapraszamy do wzięcia udziału w instruktażu ogólnym BHP. Szkolenie jest przeznaczone dla 

wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywający u pracodawcy praktykę 

studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. 

 

Cel szkolenia: 
Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie 

wypadku. 

 

Kwalifikacje: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w instruktażu, który upoważnia ich do 

rozpoczęcia pracy. 

 

Program szkolenia: 

 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz poszczególnych komórek 

organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 

 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki 

zapobiegawcze 

 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych 

oraz transportem wewnątrzzakładowym 

 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w 

tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego 

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

 Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska 

instruowanego 

 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 

 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy 

 
 

Ćwiczenia realizowane w ramach szkolenia: 
Interpretacja przepisów, omawianie przykładów, sugerowanie sposobów realizacji swoich powinności. 
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Metodyka szkolenia:  
Szkolenie jest  zorganizowane w formie instruktażu — przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w 

danym zakładzie pracy. 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 3 godzin. Czas trwania poszczególnych etapów 

instruktażu uzależniony jest od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego jego stażu 

pracy oraz zagrożeń występujących na zajmowanym stanowisku.  

Termin realizacji do ustalenia – przed przystąpieniem pracowników nowozatrudnionych do pracy. 

 
Wymagania dla zleceniodawcy: 

 Pisemne zlecenie usługi (może być w formie mailowej) z wskazaniem czasu 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 przeznaczony dla wszystkich pracowników, bez ograniczeń, dla wszystkich 

stanowisk od produkcyjno-fizycznych po kierownicze. 

 

Koszty: 
Instruktaż prowadzony w jednostce zleceniodawcy - koszt to 1200 zł. netto za szkolenie dla max. 20 

uczestników. 

Instruktaż prowadzony w jednostce FDS – koszt to 1000 zł. netto za szkolenie dla max. 10 

uczestników. 

Udział w instruktażu otwartym w jednostce FDS – koszt to 120 zł. netto od osoby, max. 10 

uczestników. 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy 

Zespół FDS 

 

 

 

 

 

 

 

 


