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LISTA WZORÓW DOKUMENTÓW ZAWARTYCH W PAKIECIE:
Czynniki szkodliwe














Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej - ochrona oczu
Oświadczenie - ryzyko zawodowe
Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych
Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy
Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
Informacja o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym
Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
Karta oceny ryzyka według normy PN
Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku
Karty pomiaru czynników szkodliwych
Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
Rejestr pracowników narażonych na azbest

Kontakt z PIP












Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP wzór 1
Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do PIP wzór 2
Karta zgłoszenia pracodawcy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany danych zgodnie z art. 209 § 1 i § 2 Kodeksu pracy
Odpowiedź na nakaz Państwowej Inspekcji Pracy
Plan poprawy warunków BHP
Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy
Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Kontrola








Protokół kontrolno problemowej wycinkowej stanu BHP
Protokół kontroli 5 letniej budynku
Protokół kontroli kompleksowej stanu BHP
Protokół z kontroli kompleksowej stanu BHP
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
Zarządzenie pracodawcy o powołaniu komisji BHP
Maszyny - urządzenia
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Biurowe - monitory
Książka szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie BHP
Lista kontrolna - ocena stanu BHP oraz ergonomii pracy biurowej
Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Zarządzenie pracodawcy w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w
dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego)
Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom
zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Maszyny - urządzenia








Karta izolacyjnego sprzętu ochronnego
Karta zgłoszeniowa na szkolenie w zakresie obsługi maszyn budowlanych
Kartoteka elektronarzędzia
Lista kontrolna - spełnienie przez maszyny wymagań bhp
Protokół z badania eksploatacyjnego urządzenia piorunochronnego
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci

Odpady - złom




Karta ewidencji odpadu
Karta przekazania odpadu
Protokół kontroli złomu

Rusztowania
Protokół odbioru technicznego rusztowania

Wnioski




Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Wózek widłowy


Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym wzór 1
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Codzienny raport techniczny wózka jezdniowego z napędem silnikowym wzór 2
Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Protokół sprawdzenia kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego
Program instruktażu stanowiskowego kierowcy wózka jezdnego

Pozostałe


Wzór protokołu badania eksploatacyjnego urządzenia - piorunochron

Odzież ochronna











Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków indywidualnej ochrony
Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
Protokół utraty zniszczenia przedwczesnego zużycia
Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi
Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi solarium
Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi - sklep
Regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi spożywczy
Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
Wniosek o wydanie nowych środków ochrony
Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej (osobistej)
oraz odzieży i obuwia roboczego

Pierwsza pomoc




Instrukcja pierwszej pomocy
Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
Pierwsza pomoc w pytaniach i odpowiedziach

Pozostałe







Porozumienie o współpracy 2 pracodawców, których pracownicy wykonują prace
Porozumienie o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w xxx
dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Regulamin pracy 2010
Rejestr zaświadczeń
Wzory dokumentów dla specjalisty ds. bhp. Zaświadczenie o wykonaniu przez pracownika
zewnętrznego pracy
Zaświadczenie o wykonaniu przez pracownika zewnętrznego pracy
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PPOŻ





Grupy pożarów ABCD
Szkolenie PPOŻ
Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru
Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Wypadki przy pracy - choroby zawodowe
Choroby zawodowe










Karta oceny narażenia zawodowego
Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby (2)
Skierowanie na badania profilaktyczne
Zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok
pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Zaświadczenie o stanie zdrowia
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
Karta oceny narażenia zawodowego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby
zawodowej

Skierowania





Skierowanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Skierowanie na badania kontrolne
Skierowanie na badania profilaktyczne
Skierowanie na badania wstępne

Wypadki









Instrukcja pierwszej pomocy
Instruktaż wstępny ogólny
Akta w sprawie wypadku przy pracy zrównanego z wypadkiem przy pracy
Dane które należy przekazać zgłaszając wypadek
Notatka służbowa z miejsca wypadku
Karta danych osobowych poszkodowanego w wypadku pracownika
Informacja dotycząca wypadku przy pracy
Zawiadomienie o wypadku przy pracy, w drodze do pracy, w drodze z pracy
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Zawiadomienie o wypadku przy pracy
Karta wypadku
Karta wypadku
Karta wypadku w drodze do lub z pracy
Karta statystyczna wypadku wzór
Karta statystyczna wypadku
Informacje świadka wypadku przy pracy
Informacje uzyskane od świadka
Protokół przesłuchania świadka
Wysłuchanie świadka
Decyzja w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Protokół wypadku
Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
Protokół powypadkowy ucznia
Protokół wysłuchania poszkodowanego
Protokół wyjaśnień poszkodowanej
Protokół przyczyn i okoliczności wypadku
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Wypadek analiza
Wyjaśnienia poszkodowanego w wypadku przy pracy
Objaśnienia do wypełnienia protokołu powypadkowego
Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (zkw)
Z-kw karta statystyczna wypadków z opisem
Statystyczna karta nowa
Statystyczna karta wypadku
Statystyczna karta wypadku z objaśnieniami
Rejestr wypadków przy pracy (3)
Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr wypadków uczniów
Karta kosztów wypadków przy pracy
Polecenie powypadkowe
Zarządzenie pracodawcy o powołaniu zespołu powypadkowego
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Wniosek do ZUS o skierowanie na komisję
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
Skierowanie do zakładu ubezpieczeń społecznych
Wniosek o ukaranie pracownika za naruszenie przepisów BHP
Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
Karta oceny ryzyka zawodowego wg polskiej normy pn-n-180022000
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Karta oceny ryzyka zawodowego
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych (włókien azbestu)
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
Rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy
Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy

Zawiadomienia




Zawiadomienie przełożonego o oddaleniu się pracownika z miejsca zagrożenia w pracy
Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy
wskutek występujących zagrożeń
Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy
wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej

Zatrudnienie pracownika



















Lista dokumentów
Jak prowadzić i jak przechowywać akta osobowe pracownika
Dane osobowe dla ZUS
Badania lekarskie
Informacja dodatkowa pełny etat
Informacja dodatkowa niepełny etat
Informacja dodatkowe warunki zatrudnienia
Informacja dodatkowa pełny etat zadaniowy czas pracy
Informacja dodatkowa - młodociani
Oświadczenie rodzica
Oświadczenie kobiety w ciąży
Oświadczenie koszty dojazdu
Oświadczenie o wspólnym rozliczeniu podatkowym
Oświadczenie PIT-2
Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem
Urząd Pracy
Upoważnienie bank
Zapoznanie z ryzykiem zawodowym
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