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Doradztwo BHP

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa z zakresu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

•

szkolenie okresowe i wstępne dla pracowników fizycznych i umysłowych

•

ustalanie i dobór odpowiednich procedur wewnętrznych

•

Oszacowanie i opracowywanie ryzyka

•

prowadzenie dokumentacji bhp (tabela wypadków , chorób zawodowych, tabela przyznawania odzieży
roboczej)

•

czynne uczestniczenie w zespole powypadkowym – sporządzanie protokołu powypadkowego
(zeznania poszkodowanego, świadków, kompletowanie całej dokumentacji)
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WARSZTAT

Bezpieczeństwo, higiena pracy oraz przepisy zapobiegające wypadkowi i niwelujące ewentualne skutki
incydentu w zakładzie pracy. Wszystkie te rzeczy odpowiadają nie tylko za bezpieczeństwo ale i
płynność biznesu oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami. Zapewniamy obsługę oraz
partnerską współpracę przy zapewnieniu bezpieczeństwa działalności swoich klientów.
Z badań wynika, że zakłady pracy w krajach Unii Europejskiej najczęściej w zakresie zewnętrznych
usług BHP korzystają z pomocy: lekarzy medycyny pracy (68%), specjalistów ds. BHP (63%) i ekspertów
ds. zapobiegania wypadkom (52%).
Zalety z korzystania z usług firmy zewnętrznej w zakresie bhp:
•
•
•
•
•
•
•

zewnętrzny pracownik to brak zwolnień lekarskich, urlopów itp., zawsze jest zastępstwo i
harmonogram prac dostosowany do klienta.
zewnętrzny konsultant nie ma oporów z przedstawieniem Klientowi faktycznego stanu
bhp w jego firmie oraz ma możliwość przedstawienia przykładów rynkowych.
jednakowy, wysoki standard usług u Klientów potwierdzony certyfikatami,
zaplecze merytoryczne, wieloletnie doświadczenie, zespół ekspertów,
jednakowy standard szkoleń, programów i dokumentów,
szybka reakcja na wypadki czy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru na warunkami
pracy (PIP, PIS, PSP),
stale weryfikowana wiedza merytoryczna,

Zakres działań
Audyt BHP
Analiza obecnej sytuacji pod kątem ewentualnych kontroli organów nadzoru oraz zarys działań
prewencyjnych w przypadku wystąpienia niepożądanego incydentu.
Szkolenia
Podstawą zadbania o bezpieczeństwo pracowników jest szczegółowe zapoznanie ich z istniejącymi
zagrożeniami, przepisami prawa oraz obowiązkami. W tym celu organizowane są obowiązkowe
szkolenia wstępne i okresowe. Ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska.
•
•
•
•

szkolenia wstępne – ogólne
szkolenie okresowe dla pracowników fizycznych i umysłowych
szkolenie dla pracodawców i osób kierujących
opracowywanie programów szkoleń bhp

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG
Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

PROGRAM
Oszacowanie i opracowywanie ryzyka
Podczas tego procesu korzystamy z dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (skutków)
występujących na stanowisku pracy zagrożeń oraz prawdopodobieństwa z jakim następstwa te (urazy,
choroby) mogą wystąpić. Szacowanie zarówno ciężkości następstw jak i ciężkości ich wystąpienia określa na
trzech poziomach: małym, średnim i dużym dla każdego występującego zagrożenia.
•
•
•
•
•
•
•

opracowywanie ryzyka zawodowego metodą Rice Score – wszystkich stanowisk pracy
ocena ryzyka zawodowego względem środków chemicznych
zebranie informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
identyfikacja zagrożeń. Określenie dla każdego stanowiska pracy, jakie występują na nim zagrożenia
oszacowanie ryzyka
określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe
dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
Procedury wewnętrzne

Usługa BHP nie kończy się na szkoleniu BHP. Opracowanie dokumentacji BHP jest przywołanie przez wiele
przepisów prawnych np.: tworzenie instrukcji jest obowiązkiem pracodawcy (Art. 237(4) § 2 Kodeksu pracy).
•
•
•

ustalanie i dobór odpowiednich procedur wewnętrznych
opracowywanie regulaminów wewnętrznych firmy
opracowywanie instrukcji wewnętrznych firmy
Dokumentacja wewnętrzna

•
•

prowadzenie dokumentacji bhp (tabela wypadków , chorób zawodowych, tabela przyznawania odzieży
roboczej)
prowadzenie tabeli przyznawania odzieży roboczej
Usługa poszkoleniowa

Nawet najściślejsze procedury nie zapobiegną niepożądanym skutkom czynnika ludzkiego oraz
niespodziewanej kontroli dlatego też współpraca nie kończy się na wypracowaniu podstaw ale zapewniamy
również kompleksową obsługę podczas działań powypadkowych oraz w przypadku kontroli ze strony
organów nadzoru
•
•
•
•

czynne uczestniczenie w zespole powypadkowym – sporządzanie protokołu powypadkowego ( zeznania
poszkodowanego, świadków, kompletowanie całej dokumentacji)
pomoc podczas kontroli w zakładzie pracy
wypełnianie druków do ZUS i GUS , SANEPID
pełen nadzór bhp w firmie

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

TRENERZY

Agnieszka Cieciora
Od 2009 roku wspieram i szkolę pracodawców jak i pracowników z zakresu Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy pod kątem danej branży. Na przestrzeni tych lat współpracowałam z wieloma
branżami od firm budowlanych, transportowych, branży medycznej, spożywczej, produkcyjnej,
logistycznej i wielu innych wprowadzając konkretne rozwiązania dla zachowania najwyższej jakości
bezpieczeństwa jak i higieny pracy na danych stanowiskach. W swojej pracy skupiam się na
przekazaniu jak największej wiedzy uwzględniajc wymogi danej branży, specyfikacji zawodów oraz
pod kątem przepisów wynikających z Rozporządzeń Prawa Pracy. Każda branża jest inna i dlatego
bardzo przywiązuje wagę do zapoznania się z procedurami w danej firmie i pod to przygotowuję
program szkolenia, aby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo pracowników.
Weryfikuję stopień zagrożenia w danych zakładach i analizuję prawdopodobieństwo wystąpienia
wypadków podczas wykonywania pracy obliczając konkretne oparte na liczbach ryzyko zawodowe.
Próbuję zniwelować występujące choroby zawodowe i wypadki przy pracy doprowadzając do
najmniejszego ryzyka wystąpienia zagrożeń. Proponowane przeze mnie zmiany i środki ochorny
indywidualnej zmniejszają możliwość wystąpienia działań niepożądanych, a co za tym idzie
zwiększam bezpieczeństwo pracowników i tym samym odciążam obarczonych tym pracodawców
Na przestrzeni tych lat byłam obecna podczas wielu kontroli między innymi z Państwowej Inspekcji
Pracy czy Sanepidu i każda z nich przebiegła pomyślnie dla pracodawców klasyfikując ich zakłady
pracy jako bezpieczne co ewidentnie wpływa na dobre imię firmy zapewniając pracownikom dobre i
bezpieczne warunki pracy i przyczyniają się do ich rozwoju i łatwiejszego pozyskiiwania nowych
zadowolonych pracowników .
Wykształcenie Inspektora z zakresu bhp dało mi wiedzę i narzędzia aby rozpcząć pracę w tym
zawodzie. Lata pracy według Ustawy o szkleniach bhp uklasyfikowały mnie jako starszego
specjalistę w tej dzieninie, a studia wyższe ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ) o specjalności:
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna pozwoliły mi wprowadzić zupełnie nowe narzędzia do
prowadzenia szkoleń i uczynić je ciekawszym i łatwym do przyswojenia. Moje wykłady są ciekawe i
nikt z nich nie wychodzi znudzony tylko przekonany ze takie szkolenia są potrzebne i pomagają
uświadomić pracownikom z zagrożeniach wynikających z danego stanowiska. Pracownicy chętniej
stosują środki ochrony indywidualnej, a stopień występowania wypadków przy pracy spada czyniąc
zakład pracy środowiskiem sprzyjającym rozwojowi każdej jednostki.
Na przestrzeni tych lat współpracowałam z takimi firami jak : Alfa Stal, Klinika Zdrówko, Pack-Pol,
Ami-Pack, Metal Industry, SMH Toruń, Nordic Motor, Nova Motor, Paco Usługi Transportowe, VAV
Trans, Flowers Trans, Henrik Hansen, Narodowy Bank Polski, Wittchen, Promod, K.W. Sp. z o.o.,
Smartbud, Enrobud, Flexijob, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Loginex, Lincor Software i wiele
innych.
Do moich obowiązków nie należą tylko szkolenia, ale również analiza i opracowywanie ryzyka
zawodowego, sporządzanie dokumentacji powydpakowej, sporządzanie bezpiecznej obsługi danej
maszyny, prowadzenie rejestru wypadków i chorób zawodowych, ustalanie wewnętrznych
regulaminów bezpieczeństwa pracy oraz tabel przydziału odzieży roboczej oraz pełna opieka nad
dana firmą.
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