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SPIS TREŚCI

4 Lustro odpowiedzialności

6 Poranna gimnastyka

7 Przegląd narzędzi

7 Ćwiczenia z użycia gaśnic

8  Ewakuacja z planu budowy

9 Kwadrans dla BHP

9 Szkolenie z udzialania pierwszej pomocy

10 Pogadanka z przedstawicielami PIP, policji, straży pożarnej

11 Konkurs wiedzy na temat środków ochrony indywidualnej

11 Warsztaty stanowiskowe

12 Pokazy dostawców i producentów sprzętu BHP

13 Interaktywna IBWR

13 Tablica „Dla kogo pracuję bezpiecznie?”

14 Ankieta dotycząca bezpiecznej pracy

15 Konkurs plastyczny dla dzieci

16 Niewiele brakowało - spotkania dotyczące zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

16 Road Safety Day

17 Akcja krwiodawstwa

18 Czy znasz najważniejsze punkty na placu budowy, na którym pracujesz?

19 Widoczność podczas eksploatacji maszyn do robót ziemnych i drogowych. 

 Wyznaczenie pola widzenia.

20 Bezpieczny rozładunek na placu budowy przy użyciu HDS lub wózka podwieszanego.

20 Ratunku! Wakacje - spotkanie dotyczące pierwszej pomocy dla dzieci.

22 VR - symulatory podestów ruchomych.

24  Eventy.

26 Instruktaż przeglądu sprzętu ŚOI.

27 Strefa zagrożenia w miejscu pracy.

28 Pokaz ewakuacji.

29 Praktyczne szkolenia z rozwiązań eliminujących pył podczas prac budowlanych.

30  Warsztaty dla pracowników z zakresu pracy o obwiązków sygnalisty i hakowego.

31   Warsztaty z prawidłegowe wykorzystania sprzętu BHP do zabezpieczeń zbiorowych.

32 Nasze aktywności.
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NIEWIELE BRAKOWA O

NIEWIELE BRAKOWA O

Data: ...................................................................................................... .     Godzna:................................. ..
Nazwa budowy: ................................................................................................................. ........................ ..

Kategoriaz darzenia:

Ci ik omunikacyjne,    P raca z yciem substancji
ruch pojazdów                                      n iebezpiecznych

Praca w wykopach   U wanie wigu

Pracan a wysoko ci rodkio chrony indywidualnej

Praca yciem maszyn   B ezpiecze stwo
iu rz dze     w sp pracowników

Inna kategoria
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CZY ZNASZ NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY NA 
PLACU BUDOWY NA KTÓRYM PRACU-
JESZ?

Czy szkolenie wprowadzające i zapoznanie z 
planem BiOZ jeszcze pamiętasz? Podstawowe 
informacje  
nt. bezpieczeństwa…

Czy kiedykolwiek przeglądałeś plan Zagospo-
darowania budowy? Tam jest pokazana organi-
zacja budowy  
i najważniejsze miejsca z punktu widzenia 
bezpieczeństwa.

1. Miejsce zbiórki podczas ewakuacji – czy 
wiesz gdzie masz się udać? Czy wiesz gdzie 
kierować pracowników?
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Riwal Poland Sp. z o.o.
ul. Zamkowa Wola 31a
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 781 800 302
marketing-pl@riwal.com
www.riwal.com
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Feuer sp. z o.o.

kamil.dzierzanowski@feuer.pl
733 777 110



Instruktaż przeglądu sprzętu ŚOI 
– codzienna inspekcja dobry nawyk

Szkolenie ma na celu wyeliminowanie błędów podczas używania sprzętu środków ochrony
indywidualnej, oraz odpowiednie dopasowanie tego sprzętu.

Za każdym razem przed i po użyciu sprzętu ŚOI powinny być sprawdzone. Sprawdzenie polega 
na kontroli atestów oraz terminu dopuszczenia do użytku, a ponadto należy dokonać kontroli wzrokowej 
stanu pasów, taśm, klamer, zatrzaśników pod kątem oddziaływania następujących czynników:

 mechanicznych, 
 termicznych, 
 chemicznych, 
 atmosferycznych.

Dodatkowo należy raz na 12 miesięcy dokonywać przeglądów okresowych przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia.                    

Podczas szkolenia:

- na co zwrócić uwagę podczas codziennej 
inspekcji;
- jak prawidłowo dopasować sprzęt ŚOI;
- w jaki sposób dbać o sprzęt;
- kiedy należy wycofać lub wymienić sprzęt 
ŚOI;
- indywidualna możliwość sprawdzenia dopa-
sowania sprzętu.

LUDZIE
max. 20 osób

MIEJSCE
teren budowy

CZAS
1,5-2 h zegarowej

KOSZT
uzależniony od 
aktualnego cennika 
(ok. 200 PLN 
netto/osoby)
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Określenie stref zagrożenia w miejscu 
pracy oraz dopasowanie sprzętu
wysokościowego.

Celem jest spotkanie z pracownikami budowy, określenie stref niebezpiecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem prac na wysokości. 

Dodatkowo omówienie i dobór sprzętu:
 wysokościowego
 ewakuacyjno – ratowniczego.

Podczas szkolenia:

- wizyta na placu budowy, określenie stref     
niebezpiecznych

- omówienie możliwości zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości w strefach 
niebezpiecznych

- indywidualny dobór sprzętu w zależności 
od zagrożenia

- dobór sprzętu ewakuacyjno – 
ratowniczego

LUDZIE
max. 20 osób

MIEJSCE
teren budowy

CZAS
uzależniony od ilości stref 
z zagrożeniem przed upadkiem
z wysokości

KOSZT
uzależniony od aktualnego cennika
(ok. 350 PLN netto od osoby)
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Pokaz ewakuacji

Podczas spotkania zostaną omówione sposoby 
ewakuacji osoby poszkodowanej z miejsca możliwego 
wypadku, zostanie również przeprowadzony pokaz 
ratownictwa oraz ewakuacji. 

W pokazie będzie możliwość zaangażowania pracowni-
ków do działań ratowniczych, oraz pomocy podczas 
działań ewakuacyjnych.

Jeśli będą dogodne warunki będzie możliwość 
przeprowadzenia ewakuacji pracowników 
z wysokości, z wykorzystaniem sprzętu ewakuacyjno – 
ratowniczego.

Podczas szkolenia:

- wizyta na placu budowy, określenie stref     
niebezpiecznych

- omówienie możliwości zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości w strefach 
niebezpiecznych

- indywidualny dobór sprzętu w zależności 
od zagrożenia

- dobór sprzętu ewakuacyjno – 
ratowniczego

LUDZIE
max. 20 osób

MIEJSCE
teren budowy

CZAS
uzależniony od ilości osób
zainteresowanych w zajęciach 
praktycznych

KOSZT
uzależniony od aktualnego cennika
(ok. 950 PLN netto od osoby)

windhunter academy sp.  z  o.o.

ul.  Morska 18a
75-221 Koszal in
Poland

+48 660 67 00 67
nord@windhunter.com
www.windhunteracademy.com



Praktyczne szkolenia z innowacyjnych 
rozwiązań eliminujących pył podczas prac 
budowlanych
Jednolity program szkoleń praktycznych, ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich zaangażowanych 
w proces budowlany, jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie w kontekście ochrony przed 
pyłem.

Celem szkolenia jest edukacja:
 jak szkodliwy jest pył na organizm człowieka,
 jakie są przepisy prawne                    w tym zakresie,
 jak ważne jest stosowanie środków ochrony bezpośredniej oraz korzystanie z dostępnych   
 rozwiązań technicznych.

DLA KOGO
wykonawcy, podwykonawcy, pracownicy nadzoru i BHP

MIEJSCE
wyznaczone miejsce na budowie z dostępem do prądu 
i bloczków, płyt betonowych

CZAS TRWANIA
2 h

KOSZT
Uzależniony od aktualnego cennika

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Część instruktażowa:

1. Przepisy dotyczące pyłu na budowie.
2. Pył jako czynnik szkodliwy - jakie niesie ze sobą 
     konsekwencje dla zdrowia.
3. Rękawice, okulary, maski przeciwpyłowe - konieczność             
     stosowania środków ochrony bezpośredniej.

II. Część praktyczna:

1. Jak w praktyce zminimalizować ilość pyłu?
2. Przygotowanie stanowiska pracy - niezbędne 
     wyposażenie, sprawdzenie sprawności urządzeń.
3. Praca urządzeniami z innowacyjnymi rozwiązaniami:
     - zasilanie akumulatorowe
     - systemy chroniące przed urazami układu mięśniowo-
     szkieletowego - ATC, AVR
4. Pokaz praktyczny czterech aplikacji:

       
kucie 

bezpyłkowe
wiercenie i kowienie

„na czysto”
szlifowanie

betonu
osadzak substytut 

wiercenia                
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Warsztaty dla pracowników z zakresu 
pracy i obowiązków sygnalisty i hakowego

Warsztaty mają na celu przygotowanie pracowników w zakresie znajomości 
przepisów bezpiecznego posługiwania się zawiesiami dźwigowymi, technologią, 
ich budową i przeznaczeniem. 

Warsztat hakowego – sygnalisty przeznaczony jest dla osób wykonujących czynności 
załadunkowo-rozładunkowe, będących pomocnikami operatorów żurawi, suwnic, HDS itp. 

LUDZIE:
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
- ukończyła 18 lat
- posiada co najmniej wykształcenie podstawowe

MIEJSCE:
Wskazane przez organizatora

KOSZT:
ok. 0 - 2500zł, w zależności od organizacji, warsztaty mogą 
być organizowane wewnętrznie lub zewnętrznie.

CZAS:
ok. 3-5 godzin, stacjonarnie 

Podczas warsztatu:

- uczestnik poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym wykonywaniem prac w zakresie transportu

- uczestnik pozna technikę zawieszania ładunków, technikę sygnalizacyjną i kody sygnalizacyjne, zasady doboru osprzętu 
dźwigowego i wyposażenia, zasady podawania ustnych instrukcji, w przypadku, gdy jest używany sprzęt akustyczny 
(np. radio), zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac z użyciem dźwigu, zasady współpracy z operatorem dźwigu, 
przepisy prawne i de�nicje (hakowy, sygnalista, dźwigowy, pomocnik hakowego, DOR etc.), obowiązki hakowego, metody 
porozumiewania się z operatorami 

- zostaną omówione czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i warunki bezpiecznej pracy przy dźwigach, techniki 
zawieszania ładunków, czynności zabronione, techniki sygnalizacyjne, kody sygnalizacyjne, kierowanie ruchem dźwignic, 
zasady postępowania w przypadku wypadku lub awarii, ocena stanu technicznego zawiesi 
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Warsztaty z prawidłowego wykorzystania 
sprzętu BHP do zabezpieczeń zbiorowych

Warsztaty dedykowane pracownikom realizującym wielkopowierzchniowe prace w zakresie dachów 
płaskich i fasad, prowadzącym nadzór BHP, inwestorom, specjalistom nadzorującym procesy 
budowlane, jak również innym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem na budowach.

LUDZIE:
Pracownicy danego kontraktu

MIEJSCE:
Lokalizacja budowy

KOSZT:
warsztat we własnym zakresie 
lub ze wsparciem 
przedstawiciela dostawcy 
zabezpieczeń zbiorowych.

CZAS:
1 dzień 

Podczas warsztatu:

- popularyzacja wytycznych zabezpieczeń zbiorowych opracowanych przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury BHP na budowach
- uświadamianie niebezpieczeństw związanych z prac na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom
- przygotowanie do wdrożenia standardów bezpieczeństwa i dobrych praktyk w codzienne pracy
- zastosowanie wytycznych zabezpieczeń zbiorowych na systemowych zabezpieczeniach dostarczonych na budowę
- zabezpieczenia zbiorowe – transport, montaż i wymagania techniczne
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Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa generalnych wykonawców 
na rzecz ograniczenia liczby wypadków na budowach. Jego członkami są: Budimex, Eurovia,
Ei�age Polska Budownictwo, Grupa ERBUD, Hochtief Polska, Karmar, MCKB, Mostostal 
Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep 
oraz Warbud.
Porozumienie wypracowało jednolite standardy bezpieczeństwa na budowach. 
Dzięki temu podwykonawcy wiedza, że wszyscy jego sygnatariusze mają takie same 
wymagania dotyczące BHP, które należy stosować i wliczyć w cenę swoich usług.

Działania Porozumienia wspierają: Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski 
Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, 
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

więcej o Porozumieniu na stronie

www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl


