
Praktyczne przeprowadzanie wstępnego
i okresowego szkolenia

Zapewnić szkolenie, weryfikować nabyte umiejętności i kontrolować 
ich wykorzystywanie jest obowiązkiem każdego pracodawcy

Zapewnienie dobrego poziomu BHP wymaga od każdego pracodawcy, bez względu 
na to, czy jest osobą prawną czy fizyczną, połączyć swoje osobiste i ekonomiczne 
interesy z interesami społecznymi. Tylko takie połączenie przynosi w konsekwencji 
sukces obu stronom.
Pracodawcy nie mogą liczyć na to, że za wypadki przy pracy, do których doszło w ich 
przedsiębiorstwach, otrzymają odszkodowanie na koszt innych. Świadczenia te są już 
wymagane bezpośrednio.
W chwili obecnej istnieją już przypadki skazania pracodawcy do odbycia kary 
pozbawienia wolności, jak również doszło do likwidacji przedsiębiorstwa z powodu 
konieczności dokonania wypłaty wymaganych świadczeń z tytułu zaistniałych 
wypadków przy pracy.

Wypadki przy pracy w Republice Czeskiej w roku 2008

W roku 2008 w Republice Czeskiej doszło do 71 281 wypadków przy pracy ze 
zwolnieniem lekarskim i do 28 650 wypadków przy pracy bez zwolnienia lekarskiego.

Uwaga!

Obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie  przepisów BHP w odniesieniu do wymagań 
§ 101 Kodeksu Pracy. Dotyczy to nie tylko własnych pracowników ale i innych osób, 
które za wiedzą i zgodą pracodawcy przebywają na stanowisku pracy, czy też pracują 
w obiektach przedsiębiorstwa (przy wykonywaniu prac budowlanych i montażowych, 
instalacji technologii, itp.). 
Z tego powodu zalecane jest wprowadzenie do umów, zawieranych  między dostawcą 
i odbiorcą wymogu stosowania przepisów BHP, którymi kieruje się dostawca ze 



względu na możliwe zagrożenie pracowników wynikające z przeprowadzanych prac. 
Jednocześnie istnieje potrzeba, uwzględniając charakter czynności produkcyjnej 
odbiorcy, przeprowadzenia odpowiedniego przeszkolenie pracowników dostawcy.

Wstępne szkolenie

Propozycja konspektu szkolenia:

Wstępne szkolenie instrukcyjne:

Obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy (§§ 102-105)
− tworzyć bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia warunki pracy,
− wyszukiwać, oceniać i szacować ryzyka możliwego zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia pracowników, przyjmować środki dla usunięcia tych zagrożeń w celu 
ochrony pracowników,

− operować maszynami, urządzeniami i technologiami, które odpowiadają aktualnym 
wymaganiom, zapewniającym bezpieczeństwo,

− wytwarzać potrzebne urządzenia ochronne, zainstalowane urządzenia utrzymywać 
w stanie funkcjonowania, ewentualnie ulepszać ich przydatność,

− zaznajamiać pracowników z przepisami prawnymi oraz innymi przepisami 
dotyczącymi BHP, weryfikować znajomość tych przepisów, wymagać i kontrolować 
ich stosowanie,

− udostępniać pracownikom bezpłatnie środki ochrony  osobistej w oparciu i zgodnie 
z  Rozporządzeniem Rządu Republiki Czeskiej nr 495/2001,

− nie dopuścić, aby pracownik wykonywał zabronione prace i prace, których złożoność 
nie odpowiadała jego zdolnościom fachowym czy warunkom zdrowotnym,

− natychmiast wykrywać i usuwać przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób 
zawodowych.

Obowiązki pracowników wynikające z Kodeksu Pracy (§§ 38/1b, 106, 301, 302) 

− wypełniać zobowiązania wynikające ze stosunku pracy,
− stosować przepisy prawne i inne przepisy z zakresu BHP dotyczące wykonywanej 

pracy, z którymi pracownicy zostali  zaznajomieni,
− pracownicy obejmujący funkcje kierownicze mają taki sam, jak ich pracodawcy, 

obowiązek stwarzania warunków w celu zapewnienia możliwości wypełnienia 
wymagań, wynikających  z przepisów prawnych i innych dotyczących BHP oraz 
dbać o utrzymywanie dyscypliny pracy,

− w ramach możliwości dbać o bezpieczeństwo i zdrowie innych osób,
− dotrzymywać realizacji ustalonych etapów technologicznych, z którymi pracownicy 

zostali zaznajomieni,
− wykorzystywać przy pracy środki ochrony osobistej i urządzenia ochronne,
− powiadamiać  kierownika, ewentualnie organ dozoru, o powstałych brakach i 

uszkodzeniach dotyczących BHP i współpracować przy ich usuwaniu,
− nie pić napojów alkoholowych czy innych substancji uzależniających, będąc pod 

ich wpływem nie należy rozpoczynać pracy, stosować zakaz palenia tytoniu na 
stanowisku pracy, 

− uczęszczać na szkolenia BHP czy związane z BHP,



− zgodzić się na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, o ile wymaga 
tego określona sytuacja, 

− zgodzić się na przeprowadzenie badanie obecności w organizmie alkoholu, 
narkotyków czy innych środków odurzających.

Wypadki przy pracy a choroby zawodowe (§§ 105, 106/4f), h), 322/1c), d) Kodeksu 
Pracy i § 9/6 Ustawy nr 309/2006, Rozporządzenia Rządu Republiki Czeskiej 
nr 494/2001

− sprecyzowanie pojęcia wypadku  przy pracy oraz  choroby zawodowej,
− obowiązek natychmiastowego zgłoszenia wypadku przy pracy,
− kto ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy, ewentualnie za chorobę 

zawodową,
− kiedy można zostać zwolnionym z  odpowiedzialności za wypadek przy pracy,
− zasięg odszkodowania.

Instrukcyjne szkolenie na stanowisku pracy  

Miejsce pracy i stanowisko pracy (§§ 6/1, 7/1 i 2 Ustawy nr 309/2006 i § 104 
Kodeksu Pracy)

− dyspozycja stanowiska pracy,
− drogi ewakuacyjne i komunikacyjne,
− umieszczenie wyłączników i sygnałów świetlnych, kabli energii elektrycznej, 

ewentualnie zaworów, produkowanych i magazynowanych materiałów, gazów, itp.
− znaczenie dźwiękowych i świetlnych znaków wykorzystywanych w pracy w celu 

zasygnalizowania niebezpiecznego stanu urządzenia,
− miejsce pierwszej pomocy przedlekarskiej, umieszczenie apteczki,
− ważne numery telefoniczne, ewentualnie wskazanie osoby (osób), do których  

należy zwrócić się w przypadku odkrycia usterek czy powstania niebezpiecznych 
sytuacji.

Procesy technologiczne, obsługa danej maszyny czy urządzenia (§ 4/1 Ustawy 
nr 309/2006, Rozporządzenie Rządu Republiki Czeskiej nr 378/2001)

− należy zaznajomić pracownika z procesami technologicznymi oraz wymaganiami, 
dotyczącymi zabezpieczenia bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia przy wykonywanej 
pracy, z uwzględnieniem specyfiki maszyny czy urządzenia, materiału itp. oraz 
zaleconymi środkami ochrony osobistej i ich wykorzystaniem w przypadku 
wykonywania pracy na danej maszynie czy urządzeniu,

− zabronić wykonywanie niedozwolonych czy niebezpiecznych czynności. 

Specjalne uprawnienia (§ 11 Ustawy nr 309/2006)

− do obsługi niektórych urządzeń są wymagane specjalne umiejętności zawodowe. 

Ze względu na występującą częstotliwość i powagę ryzyka konieczne jest, aby 
oddzielną częścią szkolenia zostały objęte również



Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych w szczególności:

− obsługa urządzeń elektrycznych,
− określenie dozwolonych prac przy urządzeniach elektrycznych dla osób nie 

posiadających odpowiedniego uprawnienia elektrotechnicznego, 
− zakaz ingerowania w   urządzenia elektryczne oraz konieczność przestrzegania 

wymogów BHP w tym zakresie. 

Rodzaje szkoleń

Z punktu widzenia prawa jest dla każdego pracodawcy istotne, aby o wszystkich 
zasadniczych krokach, do których należy i szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
prowadził podstawowe zapisy. Zapis o szkoleniu BHP służy jako dokument określający, 
w jakim zakresie było przeprowadzone szkolenie, w przypadku dojścia do wypadku 
przy pracy. Jednocześnie służy jako dowód w przeprowadzanych czynnościach 
kontrolnych przez organy administracji państwowej w zakresie BHP.  

Szkolenie w zakresie BHP można  podzielić według  charakteru na:

− szkolenie wstępne,
− szkolenie okresowe,
− szkolenie specjalne.

Szkolenie wstępne BHP przy rozpoczęciu zatrudnienia, zaznajamia pracownika z 
prawnymi i innymi przepisami o zabezpieczeniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
pracy, które musi pracownik stosować przy pracy łącznie z aktualnym regulaminem 
pracy pracodawcy. 

Szkolenie wstępne i okresowe  obejmuje wszystkich pracowników. 

Szkolenie okresowe BHP  przeprowadza się w celu  weryfikacji umiejętności oraz 
zapoznania z nowymi informacjami z zakresu BHP.

Szkolenie  przeprowadza się również wtedy, kiedy dojdzie do zmiany warunków pracy, 
prawa, zarządzeń, norm itp.

Specjalne szkolenie BHP  przeprowadza się dla pewnych zawodów, np. techników 
rewizyjnych urządzeń elektrycznych, obsługa kotłowni, pracowników dźwigowych, 
kierowców, specjalistów pracy na wysokości itp.

Po przeprowadzonym szkoleniu należy sporządzić notatkę, która winna 
zawierać: 

− miejsce przeprowadzenia szkolenia,
− datę szkolenia,
− program (konspekt) szkolenia,
− dane o czasie szkolenia,
− podpis pracownika przy weryfikacji umiejętności i podpis pracodawcy.



Wydatki na zapewnienie szkolenia BHP pokrywa pracodawca. W szkoleniach 
specjalnych, dla uzyskania specjalnych uprawnień do obsługi urządzeń czy 
technologii,  wydatki ponosi pracodawca w przypadku i pod warunkiem,  że uzyskana 
przez pracowników nowa specjalizacja jest wykorzystywana w wykonywanej pracy.

Wymagania międzynarodowych norm prawnych

Do informacji dla pracodawców, których pracownicy pracują w krajach Unii Europejskiej, 
jest dołączone brzmienie art. 12, ust. 1 Dyrektywy Rady nr 89/391/EWG o wprowadzeniu 
środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas 
pracy w brzmieniu Dyrektywy Rady nr 91/383/EWG uzupełniającej środki mające 
wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w 
stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy:

„Pracodawca musi zapewnić, aby każdy pracownik otrzymał dostateczne 
szkolenie o bezpieczeństwie pracy i ochronie zdrowia, szczególnie formą 
informacji i poleceń, które są wyraźnie przeznaczone dla jego stanowiska pracy 
i zawodu przy:

− jego przyjęciu,
− przesunięciu czy zmianie profesji,
− wprowadzenia nowego środka pracowniczego czy przy zmianie środków 

pracy,
− wprowadzeniu nowej technologii.

Szkolenie musi być: 

− dostosowane do powstających nowych ryzyk czy zmianie ryzyk,
− powtarzane w przypadku konieczności.
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