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Szukasz szkoleń, które zmieniają postawy pracownicze? 
 

 

ZADAJ SOBIE PYTANIA 

 
  
 

 

• Czy wykonywałeś kiedykolwiek pracę niezgodnie z zasadami BHP? 

• Czy pośpiech był kiedkolwiek ważniejszy niż bezpieczeństwo? 

• Czy uległeś kiedykolwiek wypadkowi przy pracy? 

 

 

Jeżeli TAK, nie zwlekaj dłużej, przecież wiesz, że wypadek boli! 
 

 

 

NAJWYŻSZY CZAS ZMIENIĆ ZŁE NAWYKI PRACOWNICZE 

 
  

 

Po naszym szkoleniu inaczej spojrzysz na codzienne zmagania w pracy.
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Szkolenia 
 

Szkolenia pracownicze mogą mieć formę obligatoryjną uwarunkowaną przepisami prawa lub 
formę fakultatywną wynikającą z bieżących potrzeb firmy. 

 

Szkolenia obowiązkowe BHP 

Rodzaj szkolenia Kto musi przejść 
szkolenie Kiedy Kto 

przeprowadza 

Dopuszczalna 
forma 

szkolenia 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP 
 

STANOWISKA 
KIEROWNICZE 

pracodawcy i 
kierownicy (osoby 
kierujące 
pracownikami) 

co 5 lat (pierwsze 
szkolenie do 6 
miesięcy od 
rozpoczecia pracy) 

specjalista ds. bhp stacjonarnie,    
e-learnig bhp 

STANOWISKA 
INŻYNIERYJNO-
TECHNICZNE 

inżynierowie 

co 5 lat (pierwsze 
szkolenie do 12 
miesięcy od 
rozpoczecia pracy) 

specjalista ds. bhp 
stacjonarnie,    
e-learnig bhp 

STANOWISKA 
ADMINISTRACYJNO-
BIUROWE 

pracownicy 
administracyjno-
biurowi 

co 6 lat (pierwsze 
szkolenie do 12 
miesięcy od 
rozpoczecia pracy) 

specjalista ds. bhp 
stacjonarnie,    
e-learnig bhp 

STANOWISKA 
ADMINISTRACYJNE I 
INNE 

pracownicy 
administarcyjni, np. 
nauczyciele, 
przedstawiciele 
handlowi 

co 5 lat (pierwsze 
szkolenie do 12 
miesięcy od 
rozpoczecia pracy) 

specjalista ds. bhp stacjonarnie,    
e-learnig bhp 

STANOWISKA 
ROBOTNICZE robotnicy 

co 3 lata, a co roku 
prace szczególnie 
niebezpieczne 
(pierwsze szkolenie 
do 12 miesięcy od 
rozpoczęcia pracy, w 
przypadku prac 
szczególnie 
niebezpiecznych do 6 
miesięcy od 
rozpoczęcia pracy) 

specjalista ds. bhp stacjonarnie 
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Korzyści ze szkolenia 
 

Dlaczego warto? 
Korzyści płynące ze szkoleń bhp dla firmy nie ograniczają się tylko do wzbogacenia wiedzy  
i umiejętności pracowników. Szkolenia wywierają też wpływ na funkcjonowanie firmy w otoczeniu 
społecznym, a także na wewnętrzne stosunki w samej firmie. Przeszkoleni pracownicy potrafią 
sprostać wymogom bezpieczeństwa związanym z wykonywaną pracą. To jest główna  
i najważniejsza korzyć ze szkoleń - pracownicy wiedzą jak pracować bezpiecznie. To pozwala 
poprawić ilość i jakość wyrobów czy usług, co w efekcie przyczynia się do wzrostu efektywności. 
Szkolenie prowadzi do zwiększenia sprawności w wykonywaniu zadań, a to powoduje 
ograniczenie potrzeby korekty i kontroli podwładnych ze strony kierownictwa. 

Szkolenie stanowi dla pracowników sygnał, że firma o nich dba i traktuje poważnie sprawę ich 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, co  z kolei ma duży wpływ na poziom motywacji pracowników.  

Szkolenia bhp wpływają również na komunikację wewnątrz firmy. Pracownicy mają okazję 
zetknąć się z osobami z innych działów firmy, wymienić doświadczenia oraz po prostu poznać się.  

 

Zwiększy się bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. 

W jaki sposób? 

Nasze szkolenia wpływają na świadomość słuchaczy ustożsamając ich z zagrożeniami w miejscu 
pracy oraz ukazują im bezpieczne sposoby wykonywania pracy. Przeszkolony pracownik to 
bezpieczny pracownik, zatem im więcej pracowników przeszkolisz, tym bardziej zmniejszysz 
ryzyko wystąpienia urazu na stanwoiskach pracy, a w konsekwencji zmiejszysz ilość wypadków 
przy pracy. 

 

Zmniejszą się koszty. 

W jaki sposób? 

Przy większych grupach pracowniczych możesz liczyć na większe rabaty z naszej strony. 
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Nasza oferta 
 

W czym pomoże Ci nasze szkolenie? 
Spełnisz obowiązek, jaki nakłada na Ciebie prawo. Uchronisz się przed karami organów 
kontrolujących warunki pracy.  

Podniesiesz kulturę bezpieczeństwa w swoim zakładzie pracy. Ludzię przychylniejszym okiem 
będą spoglądać na sprawy związane z bezpieczeństwem pracy. Złe nawyki pracownicze będą 
sukcesywnie zmieniane. Pracownicy nie będą chcieli narażać się na zagrożenia poprzez 
wykonywanie pracy niezgodnie z zasadami bhp. Chętniej będą sięgać po wszelakiego rodzaju 
zabezpieczenia, w tym środki ochrony indywidualnej. 

Ludzie pracujący na swoich stanowiskach będą próbowali samodzielnie dostosowywać 
stanowisko do wymagań ergonomicznych, ponieważ zrozumieją, że oprócz bezpieczeństwa 
zwiekszą też swoją efektywność. 

Zmiejszy się wypadkowość w firmie, ponieważ po naszym szkoleniu każdy pracownik najpierw 
pomyśli dwa razy, zanim przejdzie do działania, które mogłoby stanowić zagorożenie. 

Zwiększą się morale pracowników poprzez podniesie ich znaczenia w oczach firmy. 
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Program szkolenia 
 

Lp. Temat szkolenia 

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp z omówieniem źródeł 
prawa międzynarodowego. 

 

2 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 bhp. 

 

4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych i 
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 w Twojej firmie. 

5 Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia 
instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w 
procesie pracy. 

 

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. 

 

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

 

8 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. 
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Ćwiczenia praktyczne 
 

Pierwsza pomoc przedmedyczna: 

 resuscytacja krążeniowo- odechowa, 

 pozycja boczna bezpieczna, 

 tamowanie krwotoków. 

 

 

 

Gaszenie pożarów: 

 gaszenie gaśnicą sztucznie wywołanego pożaru, 

 próbna ewakuacja szkolonej grupy. 
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Kontakt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
tel: +48 506 194 670 
 
biuro@kdsconsul.pl 
www.kdsconsul.pl 
 
Konsorcjum Doradczo 
Szkoleniowe Consul 
ul. Głowackiego 3 
63-100 Śrem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


