
Zał�cznik Nr 5 do regulaminu pracy 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA SZKOLE� Z ZAKRESU  

BEZPIECZE�STWA I HIGIENY PRACY  

ORAZ OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ  

PRACOWNIKÓW URZ�DU. 

1. Wszystkie rodzaje obowi�zkowych szkole� z zakresu bezpiecze�stwa i higieny pracy 

odbywaj� si� w czasie pracy na koszt pracodawcy.  

2. Pracodawca ma obowi�zek zapewni� pracownikom: 

1) szkolenie wst�pne ogólne – zwane “instrukta�em ogólnym”, 

2) szkolenie wst�pne na stanowisku pracy – zwane “instrukta�em stanowiskowym”,

  3) szkolenia okresowe.

3. Na szkolenie wst�pne ogólne oraz szkolenie wst�pne na stanowisku pracy pracownik 

zostaje skierowany przez Wydział Organizacyjny. Szkolenie odbywa si� przed 

dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. 

4. Szkoleniu wst�pnemu ogólnemu - przed podj�ciem pracy podlegaj� wszyscy nowo 

zatrudnieni w Urz�dzie, w tym pracodawca oraz osoby kieruj�ce zespołami pracowników, 

bezrobotni zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, sta�y�ci, studenci 

i uczniowie odbywaj�cy praktyki w Urz�dzie. Instrukta� ogólny przeprowadza pracownik 

słu�by bhp, a w przypadku jego nieobecno�ci prowadzenie szkolenia zleca si� osobie 

posiadaj�cej zasób wiedzy i umiej�tno�ci zapewniaj�ce wła�ciw� realizacj� programu 

instruktarzu ogólnego (posiadaj�cej wymagane kwalifikacje i uprawnienia). 

5. Szkoleniu wst�pnemu na stanowisku pracy – podlegaj�, przed dopuszczeniem do pracy 

wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, pracownicy przenoszeni na stanowiska o innym 

charakterze zagro�e�, uczniowie i studenci. Instrukta� stanowiskowy przeprowadza 

bezpo�redni przeło�ony pracownika, posiadaj�cy aktualne szkolenie bhp (w ramach szkolenia 

bhp odbyte przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instrukta�u), kwalifikacje i 

do�wiadczenie zawodowe.  

6. Odbycie instrukta�u ogólnego i stanowiskowego jest dokumentowane w formie pisemnej  

„w karcie szkolenia wst�pnego w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy”, stanowi�cej 

zał�cznik do niniejszych zasad, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. 

7. Szkoleniu okresowemu – podlegaj� wszyscy zatrudnieni. Z odbycia szkolenia okresowego 

mo�e by� zwolniony (po uzgodnieniu ze słu�b� bhp) pracownik który przedło�y aktualne 

za�wiadczenie o odbyciu szkolenia okresowego u innego pracodawcy, lub na innym 

stanowisku je�eli program uwzgl�dnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia 

okresowego obowi�zuj�cego na nowym stanowisku pracy.  

8. 1. Osoby b�d�ce pracodawcami oraz inne osoby kieruj�ce pracownikami pierwsze szkolenie 

okresowe bhp odbywaj� w okresie 6 miesi�cy od rozpocz�cia pracy na stanowisku. 

2. Pozostali pracownicy odbywaj� pierwsze szkolenie okresowe bhp w okresie 12 miesi�cy
od daty zatrudnienia. 



9. Cz�stotliwo�� szkole� okresowych: 

1) dla osób b�d�cych pracodawcami oraz innych osób kieruj�cych pracownikami - nie 

rzadziej ni� raz na 5 lat, 

2) dla pracowników słu�by bezpiecze�stwa i higieny pracy i innych osób wykonuj�cych 

zadania tej słu�by – nie rzadziej ni� raz na 5 lat, 

3) dla pracowników administracyjno-biurowych i innych - nie rzadziej ni� raz na 6 lat,  

4) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej ni� raz na 3
lata. 

10. Szkolenia okresowe prowadzone s� w formie kursu, zlecane jednostkom zewn�trznym 

uprawnionym do prowadzenia działalno�ci szkoleniowej na podstawie przepisów o systemie 

o�wiaty. 

11. Szkolenie okresowe ko�czy si� egzaminem sprawdzaj�cym, przeprowadzonym przez 

organizatora szkolenia, który potwierdza odbycie szkolenia wydaniem za�wiadczenia. Odpis 

za�wiadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika. 


