
SPIS TREŚCI DOKUMENTACJA BHP 

 

I. Analiza stanu BHP 

1. Analiza stanu BHP w zakładzie pracy – formularz 

2. Analiza stanu BHP w zakładzie pracy – plan poprawy warunków BHP na rok 

3. Analiza stanu BHP w zakładzie pracy – statystyka wypadków przy pracy 

4. Analiza stanu BHP w zakładzie pracy – wzory rejestrów 

5. Codzienna kontrola stanu BHP na placu budowy 

6. Dziennik konserwacji wózka 

7. Imienne zezwolenie na obsługę wózka jezdniowego z napędem silnikowym 

8. Minimalne wymagania dla maszyn w zakresie BHP podczas ich użytkowania 

przez pracowników 

9. Polecenie niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia 

technicznego 

10. Polecenie odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy 

wzbronionej/pracownika który swoim zachowaniem lub sposobem 

wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 

własnego albo innych osób 

11. Polecenie służbowe w sprawie wprowadzenia działań naprawczych 

dotyczących poprawy stanu BHP 

12. Porozumienie o współpracy pomiędzy pracodawcami, których pracownicy 

wykonują jednocześnie prace na terenie zakładu pracy/placu budowy 

13. Protokół kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia 

bezpieczeństwa 

14. Protokół kontroli złomu 

15. Protokół odbioru technicznego rusztowania z załącznikiem 

16. Przegląd obiektów placówek oświatowych – lista kontrolna 

17. Rusztowania budowlane – montaż, eksploatacja, demontaż 

18. Umowa o praktyki absolwenckie 

19. Umowa powołująca koordynatora ds. BHP na terenie zakładu pracy, placu 

budowy 



20. Wniosek o nagradzanie pracownika wyróżniającego się w działalności na rzecz 

poprawy warunków BHP 

21. Wymagania dotyczące kontroli użytkowania maszyn 

22. Wymagania dotyczące przygotowania pracowników do użytkowania maszyn 

23. Wymagania dotyczące użytkowania maszyn 

24. Zarządzenie powołania komisji BHP 

25. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie BHP 

26. Zgłoszenie usprawnień i działań na rzecz poprawy warunków pracy 

 

II. Azbest 

1. Informacje o wyrobach zawierających azbest 

2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest 

3. Program instruktażu ogólnego - robotnik budowlany zabezpieczający lub 

usuwający wyroby zawierające azbest 

4. Program instruktażu stanowiskowego - robotnik budowlany zabezpieczający 

lub usuwający wyroby zawierające azbest 

 

III. Badania lekarskie 

1. Skierowanie na badania lekarskie 

2. Terminarz badań lekarskich pracowników 

3. Zasady badania pracowników na obecność substancji odurzających 

(narkotyków) 

 

IV. Czynniki szkodliwe 

1. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych 

2. Procedura kwalifikowania prac jako szczególnie niebezpiecznych 

3. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na 

stanowisku pracy 

4. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych związanych z dużym wysiłkiem 

fizycznym lub umysłowym 



5. Zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe 

6. Zawiadomienie pracownika o oddaleniu się z miejsca zagrożenia 

7. Zawiadomienie pracownika o powstrzymaniu się od wykonywania prac 

wskutek występujących zagrożeń 

 

V. Instrukcje stanowiskowe 

1. Instrukcja zakładowa o przestrzeganiu wymogów BHP 

2. Ogólna instrukcja BHP 

 

Budownictwo 

1. Instrukcja BHP – bezpieczne wykonywanie robót drogowych 

2. Instrukcja BHP – docieplanie poddaszy użytkowych wełną mineralną 

3. Instrukcja BHP – kierowca operator gruszo pompy montowanej na 

samochodzie 

4. Instrukcja BHP – montaż rusztowań 

5. Instrukcja BHP – obsługa betoniarki I 

6. Instrukcja BHP – obsługa betoniarki II 

7. Instrukcja BHP – obsługa rozściełacza masy asfaltowej 

8. Instrukcja BHP – obsługa skrapiarki do emulsji asfaltowej 

9. Instrukcja BHP – prace ciesielskie, w tym prace montażowe deskowań 

systemowych 

10. Instrukcja BHP – prace montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych 

elementów wielkowymiarowych 

11. Instrukcja BHP – prace murarskie i tynkarskie 

12. Instrukcja BHP – prace zbrojarskie 

 

Edukacja, administracja i biuro 

1.  Instrukcja BHP – obsługa bindownicy 

2.  Instrukcja BHP – obsługa biurowej gilotyny do papieru 

3.  Instrukcja BHP – obsługa kserokopiarki 

4. Instrukcja BHP – obsługa laminatora do dokumentów 



5. Instrukcja BHP – obsługa niszczarki dokumentów 

6.  Instrukcja BHP – suszarki do rąk 

7. Instrukcja BHP – operator komputera 

 

Energetyka 

1. Instrukcja BHP – palacz kotłowni 

2. Instrukcja BHP – pracownik ładowni akumulatorów (operator akumulatorowni) 

 

Gastronomia i usługi 

1. Instrukcja BHP – kasjer-sprzedawca 

2. Instrukcja BHP – obsługa elektrycznego pieca do pizzy 

3. Instrukcja BHP – obsługa frytkownicy gazowej 

4. Instrukcja BHP – obsługa kolumnowego podnośnika samochodowego 

5. Instrukcja BHP – obsługa krajalnicy do pieczywa 

6. Instrukcja BHP – obsługujący stację paliw płynnych 

7. Instrukcja BHP – piekarz-cukiernik 

8. Instrukcja BHP – prace w zakładach fryzjerskich 

9. Instrukcja BHP – wulkanizator 

 

Gospodarka komunalna 

1. Instrukcja bezpiecznego sposobu wykonywania prac w pomieszczeniach, gdzie 

może wystąpić atmosfera wybuchowa  

2. Instrukcja BHP – hydraulik 

3. Instrukcja BHP – obsługa nożyc mechanicznych 

4. Instrukcja BHP – obsługa spalinowej kosiarki do trawy 

 

Obróbka drewna 

1. Instrukcja BHP – obsługa frezarki do drewna 

2. Instrukcja BHP – obsługa łuparki do drewna 

3. Instrukcja BHP – obsługa maszyny do oklejania krawędzi płyt drewnianych 



(okleiniarni) 

4. Instrukcja BHP – obsługa pilarki spalinowej 

5. Instrukcja BHP – obsługa pilarki tarczowej wielosiłowej 

6. Instrukcja BHP – obsługa tokarki do drewna 

 

Obróbka metalu 

1. Instrukcja BHP – obsługa oczyszczarki pneumatycznej strumieniowej 

2. Instrukcja BHP – obsługa szlifierki kątowej 

3. Instrukcja BHP – obsługa szlifierki stołowej 

4. Instrukcja BHP – obsługa wiertarki stołowej 

 

Służba zdrowia 

1. Instrukcja BHP – prace w kontakcie z zakaźnym czynnikiem biologicznym 

 

Transport i magazynowanie 

1. Instrukcja BHP – magazynowanie substancji, preparatów chemicznych i 

nawozów 

2. Instrukcja BHP – zakładowa procedura wymiany i przechowywania opon 

 

VI. Listy kontrolne 

1. Kontrola placu budowy z zakresu BHP – codzienna kontrola BHP na placu 

budowy 

2. Kontrola placu budowy z zakresu BHP – obsługa maszyn i innych urządzeń 

technicznych 

3. Kontrola placu budowy z zakresu BHP – organizacja placu budowy 

4. Kontrola placu budowy z zakresu BHP – prace wykonywane na wysokości 

5. Kontrola placu budowy z zakresu BHP – roboty ziemne, w tym wykopy 

6. Kontrola stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy 

7. Kwestionariusz użytkowania, kontroli, nadzoru i konserwacji sprzętu ochrony 

układu oddechowego 



8. Lista kontrolna – BHP na stacji benzynowej 

9. Lista kontrolna – BHP podczas przygotowania i realizacji widowiska 

10. Lista kontrolna – BHP pracy z narażeniem na czynniki chemiczne stwarzające 

zagrożenie 

11. Lista kontrolna – BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych 

podnośnikowych 

12. Lista kontrolna – BHP przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi 

13. Lista kontrolna – BHP przy obsłudze przenośników taśmowych 

14. Lista kontrolna – BHP przy pracach spawalniczych 

15. Lista kontrolna – BHP przy pracach warsztatowych 

16. Lista kontrolna – BHP przy ręcznych pracach transportowych 

17. Lista kontrolna – BHP robót remontowych i rozbiórkowych 

18. Lista kontrolna – BHP w biurze 

19. Lista kontrolna – BHP w handlu 

20. Lista kontrolna – BHP w oczyszczalni ścieków 

21. Lista kontrolna – BHP  w ręcznej myjni samochodowej 

22. Lista kontrolna – BHP w stolarni 

23. Lista kontrolna – BHP  w warunkach narażenia na drgania mechaniczne 

24. Lista kontrolna – BHP  w warunkach narażenia na hałas 

25. Lista kontrolna – BHP  w warunkach narażenia na promieniowanie optyczne 

26. Lista kontrolna – proces identyfikacja ryzyka 

27. Lista kontrolna – przygotowanie pracodawcy do zimy 

28. Lista kontrolna – rusztowania budowlane, montaż, eksploatacja, demontaż 

29. Lista kontrolna – szkolenie pracowników w dziedzinie BHP 

30. Lista kontrolna – zagrożenie termiczne 

31. Minimalne wymagania dla maszyn w zakresie BHP podczas ich użytkowania 

przez pracowników 

 

VII. Oceny ryzyka 

1. Karta oceny ryzyka na stanowisku pracy 

2. Karta oceny ryzyka zawodowego 

3. Zasady oceny ryzyka zawodowego – karta oceny ryzyka. Lista kontrolna 



4. Zasady oceny ryzyka zawodowego – karty oceny ryzyka. Wyniki identyfikacji 

zagrożeń 

5. Zasady oceny ryzyka zawodowego – karty oceny ryzyka. Wyniki pomiarów 

czynników zagrożeń na stanowisku 

 

Budownictwo 

1. Ocena ryzyka zawodowego brukarza 

2. Ocena ryzyka zawodowego dekarza 

3. Ocena ryzyka zawodowego geologa na budowie 

4. Ocena ryzyka zawodowego glazurnika 

5. Ocena ryzyka zawodowego kierowcy operatora gruszo pompy montowanej na 

samochodzie 

6. Ocena ryzyka zawodowego kierownika budowy 

7. Ocena ryzyka zawodowego malarza budowlanego 

8. Ocena ryzyka zawodowego montażysty sufitów gipsowo-kartonowych 

9. Ocena ryzyka zawodowego murarza-tynkarza 

10. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika wykonującego 

docieplenia ścian zewnętrznych budynków 

11. Ocena ryzyka zawodowego obsługi wytwórni mas bitumicznych 

12. Ocena ryzyka zawodowego operatora frezarki do nawierzchni dróg 

13. Ocena ryzyka zawodowego operatora koparko-spycharki 

14. Ocena ryzyka zawodowego operatora rozściełacza masy asfaltowej 

15. Ocena ryzyka zawodowego operatora walca drogowego 

16. Ocena ryzyka zawodowego operatora węzła betoniarskiego 

17. Ocena ryzyka zawodowego operatora żurawia 

18. Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego docieplenie ścian 

zewnętrznych budynku  

19. Ocena ryzyka zawodowego robotnika budowlanego wykonującego prace na 

wysokości 

20. Ocena ryzyka zawodowego zbrojarza-betoniarza 

 

Edukacja, administracja i biuro 

1. Ocena ryzyka zawodowego asystenta nauczyciela 

2. Ocena ryzyka zawodowego nauczyciela 



3. Ocena ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego 

4. Ocena ryzyka zawodowego ochrony 

5. Ocena ryzyka zawodowego przedstawiciela handlowego 

6. Ocena ryzyka zawodowego recepcjonistki 

7. Ocena ryzyka zawodowego sekretarki-asystentki 

 

Elektronika  

1. Ocena ryzyka zawodowego montera piezoelektryków i sensorów 

 

Energetyka  

1. Ocena ryzyka zawodowego montera elektryka 

2. Ocena ryzyka zawodowego obsługi kotła wysokotemperaturowego WR 25 

(WLM 25) 

3. Ocena ryzyka zawodowego palacza w kotłowni na gaz ziemny 

4. Ocena ryzyka zawodowego pracownika zatrudnionego przy ładowaniu 

akumulatorów kwasowo-ołowiowych (operator akumulatorowni) 

 

Gastronomia i usługi  

1. Ocena ryzyka zawodowego automatyka montującego szafy sterownicze dla 

maszyn i urządzeń technicznych 

2. Ocena ryzyka zawodowego chłodniarza amoniakalnej instalacji chłodniczej 

3. Ocena ryzyka zawodowego florystyki (pracownicy kwiaciarni) 

4. Ocena ryzyka zawodowego galwanizera 

5. Ocena ryzyka zawodowego kelnera 

6. Ocena ryzyka zawodowego kosmetyczki 

7. Ocena ryzyka zawodowego krawca 

8. Ocena ryzyka zawodowego kucharza 

9. Ocena ryzyka zawodowego lakiernika samochodowego 

10. Ocena ryzyka zawodowego mechanika maszyn budowlanych 

11. Ocena ryzyka zawodowego obsługi na basenie krytym 

12. Ocena ryzyka zawodowego piekarza-ciastowego 

13. Ocena ryzyka zawodowego pokojowej 

14. Ocena ryzyka zawodowego pracownika myjącego okna i elewacje 

15. Ocena ryzyka zawodowego pracownika pralni 



16. Ocena ryzyka zawodowego ratownika wodnego na basenie krytym i kąpielisku 

otwartym 

17. Ocena ryzyka zawodowego sprzątaczki na stacji diagnostyczno-naprawczej 

18. Ocena ryzyka zawodowego sprzedawcy LPG 

19. Ocena ryzyka zawodowego sprzedawcy w sklepie osiedlowym 

 

Gospodarka komunalna 

1. Ocena ryzyka zawodowego hydraulika 

2. Ocena ryzyka zawodowego operatora kosy spalinowej 

3. Ocena ryzyka zawodowego operatora odśnieżarki 

4. Ocena ryzyka zawodowego pracownika odśnieżającego dachy 

 

 Obróbka drewna 

1. Ocena ryzyka zawodowego operatora pilarki do kłód (traka) 

2. Ocena ryzyka zawodowego operatora pilarki spalinowej 

3. Ocena ryzyka zawodowego operatora pilarki tarczowej pionowej 

4. Ocena ryzyka zawodowego pracownika impregnującego drewno 

5. Ocena ryzyka zawodowego stolarza 

6. Ocena ryzyka zawodowego tapicera meblowego 

 

Obróbka metalu 

1. Ocena ryzyka zawodowego frezera 

2. Ocena ryzyka zawodowego operatora gwinciarki – gwintownicy mechanicznej 

3. Ocena ryzyka zawodowego operatora oczyszczarki pneumatycznej 

strumieniowej 

4. Ocena ryzyka zawodowego operatora wiertarki stołowej 

5. Ocena ryzyka zawodowego szlifierza 

6. Ocena ryzyka zawodowego ślusarza zmianowego 

7. Ocena ryzyka zawodowego tokarza remontowego 

8. Ocena ryzyka zawodowego trasera 

 

Obróbka tworzyw sztucznych 

1. Ocena ryzyka zawodowego operatora wtryskarki tworzyw sztucznych 



 

Poligrafia  

1. Ocena ryzyka zawodowego sitodrukarza i pomocnika sitodrukarza 

 

Rolnictwo i przemysł spożywczy  

1. Ocena ryzyka zawodowego hodowcy brojlerów 

2. Ocena ryzyka zawodowego ubojowego 

 

Służba zdrowia  

1. Ocena ryzyka zawodowego farmaceuty 

2. Ocena ryzyka zawodowego lekarza rodzinnego 

3. Ocena ryzyka zawodowego lekarza weterynarii 

4. Ocena ryzyka zawodowego masażysty 

5. Ocena ryzyka zawodowego ratownika medycznego 

6. Ocena ryzyka zawodowego salowej 

7. Ocena ryzyka zawodowego stomatologa 

8. Ocena ryzyka zawodowego technika analityki medycznej 

 

Spawalnictwo 

1. Ocena ryzyka zawodowego spawacza elektrycznego 

2. Ocena ryzyka zawodowego spawacza gazowego 

 

Transport i magazynowanie 

1. Ocena ryzyka zawodowego kierowcy autobusu komunikacji miejskiej 

2. Ocena ryzyka zawodowego kierowcy ciągnika siodłowego 

3. Ocena ryzyka zawodowego samochodu dostawczego 

4. Ocena ryzyka zawodowego kuriera dostarczającego przesyłki 

5. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera 

6. Ocena ryzyka zawodowego magazyniera środków ochrony roślin 

7. Ocena ryzyka zawodowego manewrowego na kolei 

8. Ocena ryzyka zawodowego maszynisty lokomotywy – prace manewrowe 

9. Ocena ryzyka zawodowego mechanika samochodowego 

10. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku – obsługa myjnia pojazdów 



11. Ocena ryzyka zawodowego obsługi wózków jezdniowych z napędem  

silnikowym 

12. Ocena ryzyka zawodowego pneumatycznego klucza udarowego 

13. Ocena ryzyka zawodowego operatora samochodowego żurawia 

hydraulicznego 

14. Ocena ryzyka zawodowego operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z 

mechanicznym napędem podnoszenia 

15. Ocena ryzyka zawodowego wulkanizatora 

 

VIII. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Arkusz do zapisywania pomiarów stężenia metanu i tlenu 

2. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru stosowana i 

wywieszana w zakładach pracy 

3. Książka kontroli prac niebezpiecznych pożarowo 

4. Oświadczenie pracownika o przeszkoleniu w zakresie BHP i ochrony ppoż. 

5. Polecenie wykonania prac gazo-niebezpiecznych nietypowych 

6. Polecenie wykonania prac niebezpiecznych nietypowych 

7. Powiadomienie o rozpoczęciu prac gazo-niebezpiecznych lub prac 

niebezpiecznych 

8. Protokół – zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo prowadzonych w 

zakładzie 

9. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy 

10. Zawiadomienie o rozpoczęciu prac gazo-niebezpiecznych 

11. Zezwolenie na prowadzenie prac spawalniczych 

 

IX. Odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, napoje i posiłki 

1. Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków 

ochrony indywidualnej 

2. Kwestionariusz użytkowania, kontroli, nadzoru i konserwacji sprzętu ochrony 

układu oddechowego 

3. Lista zagrożeń do procedury doboru ochron kończyn górnych, w szczególności 

rękawic 



4. Ocena przydatności i stosowania środków ochrony indywidualnej oczu – lista 

kontrolna 

5. Protokół – ocena zużycia odzieży lub obuwia roboczego 

6. Przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Tabela norm przydziału 

7. Zasady przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego 

 

X. Państwowa Inspekcja Pracy 

1. Informacja do Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczą użycia szkodliwego 

czynnika biologicznego 

2. Informacja PIP o wykonaniu decyzji nakazowej 

3. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby 

zawodowej 

4. Kontrola PIP – protokół kontroli 

5. Kontrola PIP – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy oraz kontroli spełniania przez wyroby wymagań 

zasadniczych lub innych wymagań 

6. Kontrola PIP – wykaz decyzji ustnych wydawanych w czasie kontroli 

7. Kontrola PIP – wzór żądania 

8. Księga zaleceń i uwag społecznego Inspektora Pracy – oddziałowa księga 

uwag 

9. Księga zaleceń i uwag społecznego Inspektora Pracy – sprzeciw od zalecenia 

10. Księga zaleceń i uwag społecznego Inspektora Pracy – zakładowa księga 

zaleceń i uwag 

11. Odwołanie od decyzji nakazowej Inspektora Pracy/Okręgowego Inspektora 

Pracy 

12. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby 

13. Skargi i wnioski 

14. Stanowisko dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego 

15. Wniosek o odstępstwo od wymagań BHP dotyczących pomieszczeń stałej 

pracy 



16. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 

17. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

18. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej 

19. Zawiadomienie o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych 

20. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej 

 

XI. Szkolenia 

1. Dokumentowanie szkoleń osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o 

pracę 

2. Egzamin kończący szkolenie w dziedzinie bhp – lista przykładowych pytań 

3. Egzamin kończący szkolenie w dziedzinie bhp – protokół 

4. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy 

5. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP 

6. Potwierdzenie odbycia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP 

7. Program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 

8. Program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby 

9. Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

bezpośrednio produkcyjnych (robotniczych) 

10.  Program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby BHP 

11. Program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy 

zasady ogólne 

12. Program szkolenia wstępnego ogólnego – instruktaż ogólny w dziedzinie bhp 

13. Program szkolenia wstępnego osób podejmujących po raz pierwszy pracę 

związaną z kierowaniem pracownikami 

14. Terminarz szkoleń okresowych pracowników 

15. Wykaz stanowisk pracy, na których zatrudniani pracownicy powinni odbyć 

instruktaż stanowiskowy 

16. Wykaz stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni odbywać 

szkolenie okresowe 

17. Wyznaczenie osoby do prowadzenia instruktażu stanowiskowego 

 



Administracja i biuro 

1. Program instruktażu stanowiskowego – nauczyciel przedmiotów ogólnych, plus 

moduły dla nauczycieli – fizyki, chemii i wychowania fizycznego 

2. Program instruktażu stanowiskowego – pracownik ochrony mienia i osób 

 

Budownictwo 

1. Program instruktażu stanowiskowego – brukarz 

2. Program instruktażu stanowiskowego – dekarz 

3. Program instruktażu stanowiskowego – glazurnik. Pracownik wykonujący 

prace okładzinowe 

4. Program instruktażu stanowiskowego – malarz. Roboty impregnacyjne i 

malarskie na placu budowy 

5. Program instruktażu stanowiskowego – monter rusztowań 

6. Program instruktażu stanowiskowego – murarz-tynkarz 

7. Program instruktażu stanowiskowego – obsługa betoniarki 

8. Program instruktażu stanowiskowego – operator budowlanego przenośnika 

taśmowego 

9. Program instruktażu stanowiskowego – operator kołowej ładowarki czołowej 

10. Program instruktażu stanowiskowego – operator koparko-spycharki 

11. Program instruktażu stanowiskowego – operator walca drogowego 

12. Program instruktażu stanowiskowego – operator żurawia 

13. Program instruktażu stanowiskowego – praca z użyciem rozpuszczalników na 

placu budowy 

14. Program instruktażu stanowiskowego – pracownik wykonujący prace na 

wysokości 

15. Program instruktażu stanowiskowego – zbrojarz-betoniarz 

16. Program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących 

pracownikami 

 

Energetyka 

1. Program instruktażu stanowiskowego – elektromonter urządzeń i instalacji 

elektrycznych o napięciu do 1 kV 

2. Program instruktażu stanowiskowego – palacz w kotłowni centralnego 

ogrzewania na gaz ziemny 



3. Program instruktażu stanowiskowego – pracownik zatrudnionych przy kopalin 

w zakładach górniczych bez użycia materiałów wybuchowych 

 

Gastronomia i usługi 

1. Program instruktażu stanowiskowego – chłodniarz. Obsługa amoniakalnych 

instalacji chłodniczych 

2. Program instruktażu stanowiskowego – fryzjer 

3. Program instruktażu stanowiskowego – krawiec 

4. Program instruktażu stanowiskowego – lakiernik samochodowy 

5. Program instruktażu stanowiskowego – mechanik samochodowy 

6. Program instruktażu stanowiskowego – operator rozlewni propan-butanu 

7. Program instruktażu stanowiskowego – pracownik myjący okna 

8. Program instruktażu stanowiskowego – sprzedawca w sklepie osiedlowym (do 

300 m2) 

 

Gospodarka komunalna 

1. Program instruktażu stanowiskowego – obsługa odśnieżarki samojezdnej 

2. Program instruktażu stanowiskowego – operator maszyn i urządzeń w 

oczyszczalni ścieków 

3. Program instruktażu stanowiskowego – pracownik odśnieżający dachy 

 

Obróbka drewna 

1. Program instruktażu stanowiskowego – lakiernik meblowy 

2. Program instruktażu stanowiskowego – obsługa frezarki do drewna 

3. Program instruktażu stanowiskowego – operator pilarki do kłód (traka) 

4. Program instruktażu stanowiskowego – operator pilarki spalinowej 

5. Program instruktażu stanowiskowego – pracownik impregnujący drewno 

6. Program instruktażu stanowiskowego – stolarz 

 

Obróbka metali 

1. Program instruktażu stanowiskowego – obsługa prasy hydraulicznej 

2. Program instruktażu stanowiskowego – operator tokarki do metalu 

3. Program instruktażu stanowiskowego – ślusarz-mechanik 

 



Obróbka tworzyw sztucznych 

1. Program instruktażu stanowiskowego – obsługa wytłaczarek do tworzyw 

sztucznych 

2. Program instruktażu stanowiskowego – preser. Obsługa wtryskarek do tworzyw 

sztucznych 

 

 

Spawalnictwo 

1. Program instruktażu stanowiskowego – spawacz ręczny łuku elektrycznego 

2. Program instruktażu stanowiskowego – spawacz ręczny, gazowy (acetylenowo-

tlenowy) 

 

Transport i magazynowanie 

1. Program instruktażu stanowiskowego – kierowca samochodu dostawczego 

2. Program instruktażu stanowiskowego – konserwator wózka jezdniowego 

podnośnikowego z napędem silnikowym 

3. Program instruktażu stanowiskowego – sygnalista hakowy 

 

XII. Wykaz Norm 

Tutaj jest oddzielny plik. Prośba o sprawdzenie, czy nowe normy są wpisane 

poprawnie. 

 

XIII. Wypadki 

1. Informacje zebrane od świadka 

2. Karta wypadku przy pracy 

3. Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy 

4. Obliczanie kosztów wypadków przy pracy 

5. Oględziny miejsca wypadku. Zagadnienia, które należy sprawdzić – lista 

kontrolna 

6. Opinia lekarza o urazie doznanym przez poszkodowanego w wypadku 

7. Polecenie wykonania wniosków i zaleceń profilaktycznych zawartych w 

protokole powypadkowym 

8. Powołanie członka zespołu powypadkowego pracownika służby BHP 



9. Powołanie członka zespołu powypadkowego społecznego inspektora pracy lub 

przedstawiciela pracowników 

10. Powołanie zespołu powypadkowego 

11. Protokół powypadkowy – osoba pozostająca pod opieką szkoły lub placówki 

12. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 

13. Protokół z oględzin miejsca wypadku przy pracy 

14. Rejestr wypadków przy pracy w roku 

15. Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych w roku 

16. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z 

pełnieniem służby w Służbie Więziennej ‒ protokół informacji składanych 

przez świadka 

17. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z 

pełnieniem służby w Służbie Więziennej ‒ protokół powypadkowy 

18. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z 

pełnieniem służby w Służbie Więziennej ‒ protokół wyjaśnień składanych 

przez poszkodowanego 

19. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z 

pełnieniem służby w Służbie Więziennej ‒ rejestr wypadków z pełnieniem 

służby 

20. Wniosek o wydanie opinii lekarza o urazie doznanym przez poszkodowanego 

w wypadku 

21. Wyjaśnienia uzyskane od poszkodowanego 

22. Wypadek ucznia będącego pod opieką szkoły – rejestr wypadków 

23. Zawiadomienie Inspektora Pracy i prokuratora o wypadku 

24. Zawiadomienie o wypadku przy pracy, które składa sam poszkodowany 

25. Zawiadomienie o wypadku przy pracy, które składa świadek, członek rodziny 

poszkodowanego itp. 

26. Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy lub z pracy, które składa sam 

poszkodowany 

27. Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy lub z pracy, które składa 

świadek, członek rodziny poszkodowanego itp. 

28. Zgoda poszkodowanego na ujawnienie opinii o doznanym urazie 


