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AGENDA - ćwiczenia 

dr Marian Krupa 

1. BHP – co to takiego? (Mind Mapping) 

2. Wypadki przy pracy – przyczyny i działania profilaktyczne 

3. BHP – przegląd kluczowych pojęć 

4. AUDYT - Lista pytań kontrolnych wspomagających wdrażanie 

zasad odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP 

(www.ciop.pl) – poziom dojrzałości w firmie 

5. Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy. 

 

 

 

http://www.ciop.pl/


1. BHP – co to takiego?  
 - mind mapping 



BHP – Mind Mapping 

ZADANIE: 

 

Przy pomocy techniki „Mind Mapping” rozrysuj schemat definicyjny 

dla Systemy Zarządzania BHP. 



BHP – mind mapping 



BHP – mind mapping 
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BHP – mind mapping 

BHP – co to takiego? 



2. Wypadki przy pracy 
 - przyczyny i działania profilaktyczne 



BHP – Wypadki przy pracy 

ZADANIE: 

 

Przy pomocy tabeli przedstaw 3-5 typowych wypadków dla 

wybranego zawodu. 



BHP – wypadki przy pracy 

• W 2018 r. zgłoszono 84304 osoby 

poszkodowane w wypadkach przy pracy,  

 

• Jest to o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie ub. 

roku. 

 

• Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych 

przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. 

wskaźnik wypadkowości) z 6,84 w 2017 r. do 6,37 

w tym samym okresie 2018 r. 

https://stat.gov.pl 



BHP – wypadki przy pracy 

• Najwyższe wskaźniki wypadkowości odnotowano w 

województwach: dolnośląskim i wielkopolskim (po 7,88), 

warmińsko-mazurskim (7,59) i lubuskim (7,41);  

 

• Najniższe w województwie mazowieckim (4,37), 

małopolskim (4,77) i podkarpackim (5,78). 

https://stat.gov.pl 



BHP – wypadki przy pracy 

https://stat.gov.pl 
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BHP – wypadki przy pracy 

https://stat.gov.pl 



BHP – wypadki przy pracy 

https://stat.gov.pl 



BHP – wypadki przy pracy 

https://stat.gov.pl 



BHP – wypadki przy pracy https://stat.gov.pl 



BHP – wypadki przy pracy 

Opis wypadku Przyczyna Profilaktyka 

Samochód  / kierowca 
wjechał do rowu i uderzył 
w przepust. 

1) Stan nietrzeźwości 
2) ? 
3) ? 

1) Alkomat 
2) ? 
3) ? 

 
 

 
 

 
 

Dla zawodu … : 



3. BHP 
 - przegląd kluczowych pojęć 



BHP – przegląd definicji 

ZADANIE: 

 

Dla wybranego pojęcia BHP przedstaw definicję zgodnie z przyjętą 

tabelą – definicja + przykład. 



BHP – przegląd kluczowych pojęć 

Dla pojęcia / terminu: 

1. Ryzyko zawodowe 

2. ADR 

3. Aklimatyzacja 

4. Akomodacja 

5. Alkaloidy 

6. Awaria GMO 

7. Badania lekarskie 

8. Bakteria i wirus 

9. Barwa bezpieczeństwa 

10. BEL 

Opracuj w formie tabeli zestawienie jego definicji i zakres zastosowania ! 

www.seka.pl/slownik/bhp 

11. Bezpiecznik 

12. Bioelektronika 

13. Blokada 

14. Cechowanie 

15. Choroba cywilizacyjna 

16. Choroba zawodowa 

17. Wypadek przy pracy 

18. Czynnik alarmowy 

19. Dawka 

20. Decybel 



BHP – przegląd kluczowych pojęć 

TERMIN: np. ryzyko zawodowe 

Definicja / charakterystyka / skale / rodzaje 
 
Ryzyko zawodowe to… 
 

Zakres zastosowania  BHP/ przykład / branża 
 
1) Norma  PN-N-18001:2018 + PN-N-18002 

2) ? 

3) ? 



4. AUDYT - Lista 
kontrolna BHP 

 - poziom dojrzałości w firmie 



BHP – Audyt – lista kontrolna 

ZADANIE: 

 

1. Dla wybranej firmy / organizacji, przy pomocy „Listy pytań kontrolnych 

wspomagających wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w 

zarządzaniu BHP” wykonaj audyt. 

2. Przedstaw przy pomocy tabeli wnioski i rekomendacje (3-5) 



BHP – Lista pytań kontrolnych wspomagających wdrażanie zasad 

odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP 



BHP – raport 

WNIOSKI REKOMENDACJE 



5. Ocena ryzyka 
zawodowego 

 - norma 



BHP – Ocena ryzyka zawodowego 

ZADANIE: 

 

Dla wybranego stanowiska pracy opracuj ,w formie tabeli i z przyjętą 

w ramach norm ISO metodyką ocenę ryzyka zawodowego. 



BHP – Ocena ryzyka zawodowego 

Dla zawodu: 

1. Kierowca 

2. Spedytor 

3. Magazynier 

4. Zaopatrzeniowiec 

5. Monter 

6. Tokarz 

7. Programista 

8. Księgowy 

9. Operator CNC 

10. Handlowiec 

11. ? 



BHP – Ocena ryzyka zawodowego 

Dla zawodu … : 

Właściwość Zagrożenie Podatności 
Prawdo-

podobieństwo 
[P] 

Skutek [S] Ryzyko [R] 
Działania 

(zapobiegawcze) 



PYTANIA? 

• dr Marian Krupa 


