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Kierunek    Technik BHP       Semestr II. 

Imię i nazwisko prowadzącego        Ryszard Morawski 

Przedmiot  TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

 

Lekcja   11        ĆWICZENIE 

 OCENA STANU BHP W ZAKŁADZIE W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM BUDYNKU 

(wybranego) 

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów 

określających rzeczywisty poziom bhp w zakładzie. Pozwala także oszacować koszty 

związane z bhp na dany rok. 

Potrzeba dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy i oceny stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie wynika z: 

• art. 207 Kodeksu pracy, w którym to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan 

bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę w sposób 

zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnić przestrzeganie 

przepisów i zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie i 

kontrolować ich wykonywanie, 

• art. 236 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek analizowania 

przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych i innych chorób związanych z 

warunkami środowiska pracy i na podstawie czynników tej analizy stosowania 

właściwych środków zapobiegawczych, 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które nakłada na służbę bhp obowiązek sporządzania 

co najmniej raz w roku okresowej analizy bhp w zakładzie. 

Obowiązek ten dotyczy służby bhp lub pracodawcy wykonującego zadania służby BHP 

Przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp nakładają na pracodawcę 

obowiązek systematycznych kontroli stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 

czasu pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz ustalania sposobu 

usuwania nieprawidłowości. Skutecznym rozwiązaniem sprostania przedstawionym 

obowiązkom  jest okresowe dokonywanie analiz stanu bhp w zakładzie uwzględniających 

całokształt zagadnień mających wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie pracy. 

 

ĆWICZENIE 

Wykonanie ćwiczenia polega na   

1. Zapoznaniu się z wymaganiami zawartymi we wskazanych wyżej przepisami. 

rozporządzeń  

2.Wykonanie oceny stanu BHP i PPOŻ dowolnego obiektu (w zakresie budynku, 

pomieszczeń pracy - niepełnym). Obiekt wybiera słuchacz. 

Należy krótko opisać wybrany do oceny obiekt. 

Wykonując ocenę posłużyć się  np.: 

1/załączonym  przykładem –plik pdf „12 protokół z przeglądu BHP i ppoż Urząd Skarbowy 

2016”  lub innymi 

2/ Wzorami oceny stanu bhp w zakładzie np. z internetu  

https://asystentbhp.pl/wzor-oceny-stanu-bhp-w-zakadzie-1054/?page=2  

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/wzor-protokolu-kontroli-stanu-

bhp-9978.html#     lub innymi 

https://asystentbhp.pl/wzor-oceny-stanu-bhp-w-zakadzie-1054/?page=2
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/wzor-protokolu-kontroli-stanu-bhp-9978.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/wzor-protokolu-kontroli-stanu-bhp-9978.html

