
BHP - wydawnictwa

Bezpieczeństwo pracy

 

Niepełnosprawni. Wymagania techniczno-budowlane●

Bezpieczny górnik●

Badania profilaktyczne pracowników - koronawirus (plik pdf 0.23MB)●

Szkolenia BHP - koronawirus (plik pdf 0.33MB)●

Bezpieczna praca w restauracjach i innych placówkach gastronomicznych (karta)●

Badania profilaktyczne pracowników●

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn poradnik dla pracodawców●

Bezpieczna praca w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych (karta)●

Bezpieczna praca w zawodzie magazyniera (karta)●

Bezpieczna praca w zakładach konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (karta)●

ABC BHP informator dla pracodawców (plik pdf 12,29MB)●

Choroby narządu głosu (plik pdf 0,20MB)●

Bezpieczne odśnieżanie dachów (plik pdf 0,46MB)●

Czynniki chemiczne obowiązki pracodawcy (plik pdf 0,49MB)●

Dźwigaj bezpiecznie (plik pdf 0,44MB)●

Czynniki szkodliwe badania i pomiary (plik pdf 0,62MB)●

Jak ocenić ryzyko zawodowe (plik pdf 0,19MB)●

Nanomateriały (plik pdf 0,32MB)●

Ergonomia pracy w handlu (plik pdf 0,93MB)●

Niebezpieczne studzienki (plik pdf 0,51MB)●

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP●

Ocena ryzyka zawodowego czynniki psychospołencze●

Pierwsza pomoc apteczka (plik pdf 0,42MB)●

Poślizgnięcia i potknięcia●

Praca w wysokich i niskich temperaturach (plik pdf 0,54MB)●

Pierwsza pomoc nagłe zatrzymanie krążenia (plik pdf 0,56MB)●

Prace wózkiem jezdniowym z mechanicznym napędem podnoszenia (plik pdf 0,39MB)●

Produkty biobójcze (plik pdf 0,41MB)●

Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP●

Środki ochrony narządu słuchu (plik pdf 1,15MB)●

Środki ochrony narządu wzroku (plik pdf 0,67MB)●

Środki ochrony układu oddechowego (plik pdf 1,24MB)●

Szkolenia BHP●

Wypadek przy pracy poradnik pracodawcy●

Wypadki w pracy obowiązki pracodawcy (plik pdf 0,48MB)●

Niebezpieczny azbest (plik pdf 56,6MB)●

Wypadki w szkole (plik pdf 0,18MB)●

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i młodzieży●

Budownictwo

 

Bezpieczne rusztowania (plik pdf 1.29MB)●

BHP - obowiązki kierownika budowy (plik pdf 0,14MB)●

Budownictwo praca w wykopach●

Budownictwo dobór środków technicznych zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokości●

Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy (plik pdf 4,47MB)●

Budownictwo prace rozbiórkowe●

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/249801/Niepelnosprawni. Wymagania techniczno-budowlane.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/247267/Bezpieczny gornik.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/235785/badania profilaktyczne 21.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/235786/szkolenia bhp 21.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/273801/Bezpieczna praca w restauracjach i innych placowkach gastronomicznych.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/273801/Bezpieczna praca w restauracjach i innych placowkach gastronomicznych.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270906/Badania profilaktyczne.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/292654/Bezpieczenstwo uzytkowania maszyn. Poradnik dla pracodawcow.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/273803/Bezpieczna praca w zakladach fryzjerskich i kosmetycznych.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/273803/Bezpieczna praca w zakladach fryzjerskich i kosmetycznych.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228178/bezpieczna praca w zawodzie magazyniera.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228178/bezpieczna praca w zawodzie magazyniera.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/273802/Bezpieczna praca w zakladach konserwacji i naprawy pojazdow samochodowych.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/273802/Bezpieczna praca w zakladach konserwacji i naprawy pojazdow samochodowych.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231087/ABC BHP Informator dla pracodawcow.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228180/choroby narzadu glosu.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228179/bezpieczne odsniezanie dachow.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228181/czynniki chemiczne obowiazki pracodawcy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228183/dzwigaj bezpiecznie.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228182/czynniki szkodliwe badania i pomiary.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228186/jak kocenic ryzyko zawodowe.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228185/nanomaterialy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228185/nanomaterialy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231063/ergonomia pracy w handlu.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228187/niebezpieczne studzienki.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270910/Prawa i obowiazki pracodawcy w zakresie BHP.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/292653/Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki psychospoleczne.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228192/pierwsza pomoc apteczka.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/292651/Poslizgniecia i potkniecia.002.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228193/praca w wysokich i niskich temperaturach.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228194/pierwsza pomoc nagle zatrzymanie powietrza.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228195/prace wozkiem jezdniowym z mechanicznym napedem podnoszenia.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228197/produkty biobojcze.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270909/Prawa i obowiazki pracownika w zakresie BHP.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231066/srodki ochorny narzadu sluchu.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228198/srodki ochrony narzadu wzroku.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228201/srodkiochronyoddech.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270905/Szkolenia BHP.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/292652/Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228202/wypadki w pracy obowiazki pracodawcy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228191/niebezpieczny azbest.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231067/wypadki w szkole.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/290450/Zaburzenia ukladu miesniowo-szkieletowego u dzieci i mlodziezy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228206/bezpieczne rusztowania.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228205/bhp - obowiazki kierownika budowy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270902/Praca w wykopach.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/292655/Dobor srodkow technicznych zabezpieczajacych przed upadkiem.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/238607/br BudBezpNaStanPrac21y.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/247268/Budownictwo. Prace rozbiorkowe.pdf


Drabiny (plik pdf 1,02MB)●

Budownictwo roboty drogowo-mostowe (plik pdf 0,55MB)●

Poślizgnięcia i potknięcia●

O bezpiecznej pracy na budowie (●

Przenośne wyciagi towarowe (plik pdf 0,67MB)●

Prace na wysokości (plik pdf 0,46MB)●

Transport mechaniczny (plik pdf 4,01MB)●

Siatki które ratuja życie●

Uwaga wykopy (plik pdf 3,52MB)●

Transport ręczny na placu budowy (plik pdf 1,71MB)●

Instalacje elektryczne na budowie (plik pdf 39,07MB)●

 

Sprzęt roboczy

 

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo pracy (plik pdf 0,44MB)●

Frezarki dolnowrzecionowe pionowe (plik pdf 0,11MB)●

Młyn do tworzyw sztucznych (plik pdf 0,90MB)●

Pilarka taśmowa stolarska (plik pdf 0,15MB)●

Nożyce gilotynowe (plik pdf 0,12MB)●

Prasa hydrauliczna krawędziowa (plik pdf 0,12MB)●

Pilarka tarczowa stołowa i formatowa (plik pdf 0,14MB)●

Pilarka ramowa pionowa trak (plik pdf 0,16MB)●

Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem (plik pdf 0,10MB)●

Strugarki grubiarki jednostronne (plik pdf 011MB)●

Prasa mechaniczna  (plik pdf 0,14MB)●

Wiertarka stołowa (plik pdf 0,10MB)●

Tokarka uniwersalna (plik pdf 015MB)●

Szlifierka dwutarczowa (plik pdf 011MB)●

Wytłaczarka do tworzyw sztucznych (plik pdf 0,90MB)●

 

Leśnictwo

 

Pozyskiwanie drewna - poradnik (plik pdf 3,37MB)●

Żurawie leśne (plik pdf 0,38MB)●

Bezpieczne pozyskiwanie drewna dobre praktyki (plik pdf 10,2MB)●

Bezpieczne pozyskiwanie drewna. Lista kontrolna z komentarzem●

 

Obróbka drewna

 

Pył drewna – jak chronić zdrowie i życie pracowników przed ryzykiem zachorowania na nowotwór (plik●

pdf 0,20MB)
Maszyny do obróbki drewna - dostosowywanie do wymagań minimalnych (plik pdf 1.44MB)●

Bezpieczna praca w tartaku poradnik dla pracownika (plik pdf 1.30MB)●

Bezpieczna praca w stolarni poradnik dla pracownika (plik pdf 1,27MB)●

http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228212/drabiny.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/238439/Budownictwo. Roboty drogowo-mostowe.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228214/Poslizgniecia i potkniecia.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/292651/Poslizgniecia i potkniecia.002.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270904/O bezpiecznej pracy na budowie.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228218/przenosne wyciagi towarowe.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228217/prace na wysokosci.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228220/transport mech.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270903/Siatki ktore ratuja zycie.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228222/uwaga wykopy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228221/transport reczny na placu budowy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228215/instalacje elektryczne na budowie.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228224/aby zwiekszyc sowje bezpiecznetwo pracy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228225/frezarki dolnowrzecionowe pionowe.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228223/mlyn do tworzyw sztucznych.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228228/pilarka fasmowa stolarska.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228226/nozyce gilotynowe.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228231/prasa hydrauliczna krawedziowa.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228230/pilarka tarczowa stlolowa i formatowa.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228229/pilarka ramowa pionowa trak.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228234/strugarki wyrowniarki z recznym posuem.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228233/strugarki grubiarki jednostronne.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228232/prasa mechaniczna.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228237/wiertarka stolowa.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228236/tokarka uniwersalna.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228235/szlifierka dwutarczowa.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228238/wytlaczarka do tworzyw sztucznych.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228240/pozysk-drewna poradnik.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228239/zurawie lesne.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228241/bezpieczne pozyskiwanie drewna dobre praktyki.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/256948/LISTA KONTROLNA DREWNO INTERMET.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/234351/PYL DREWNO BROSZURA .pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/234351/PYL DREWNO BROSZURA .pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231065/maszyny do obrobki drewna.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228243/bezpieczna praca w tartaku poradnik dla pracownika.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228242/bezpieczna praca w stolarni poradnik dla pracownika.pdf


Urządzenia-poddozorowe (plik pdf 1,02MB)●

Wypadki przy obróbce drewna  (plik pdf 2,34MB)●

 

Piekarnie

 

Bezpieczna praca w zakładach piekarnicznych (karta)●

 

Służba zdrowia

 

Profilaktyzna ochrona zdrowia (plik pdf 0,25MB)●

Bezpieczna praca w zawodzie pielegniarki (karta)●

Cytostatyki ekspozycja zawodowa personelu podmiotów leczniczych●

 

Praca biurowa

 

Ergonomia pracy z laptopem (plik pdf 0,93MB)●

BHP w biurze (plik pdf 1,16MB)●

Bezpieczna praca w biurze (karta)●

 

Przetwórstwo mięsa

 

Transport i rozładunek zwierząt●

Masarnia i ubojnia lista kontrolna z komentarzem (plik pdf 1.90MB)●

Bezpieczna praca w masarni i ubojni poradnik dla pracodawcy (plik pdf 2,19MB)●

Przetwórstwo mięsa - bezpieczeństwo pracy (plik pdf 0,49MB)●

Przetwórstwo mięsa - obsługa kutra (plik pdf 0,26MB)●

Przetwórstwo mięsa - obsługa kleszczy elektrodowych (plik pdf 0,27MB)●

Przetwórstwo mięsa - obsługa wilka (plik pdf 0,27MB)●

 

Rolnictwo

 

Bezpiecznie ciągnikiem (plik pdf 073MB)●

Bezpieczna obsługa zwierząt (plik pdf 0,65MB)●

Chemia dla rolników (plik pdf 3,54MB)●

Bezpiecznie na wsi (plik pdf 10,67MB)●

Chroń dziecko - prace zabronione dzieciom (plik pdf 0,8MB)●

http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228245/urzadzenia-poddozorowe-internet.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228246/wypadki przy obrobce drewna.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228247/bezpieczna praca w zakladach piekarnicznych.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228247/bezpieczna praca w zakladach piekarnicznych.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228248/profilaktyzna ochorna zdrowia.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228249/bezpieczna praca w zawodzie pielegniarki.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228249/bezpieczna praca w zawodzie pielegniarki.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/286131/6 CYTOSTATYKI BHP 2022 INTERNET.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231064/ergonomia pracy z laptopem.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231062/bhp w biurze.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/286133/Bezpieczna praca w biurze INTERNET.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/245787/Transport i rozladunek zwierzat.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228253/masarnia i ubojnia lista kontrolna z komentarzem.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228252/bezpieczna praca w masarni i ubojni poradnik dla pracodawcy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231375/p m bezp pracy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231374/pm obsluga kutra.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231373/pm obsluga kleszczy elektrodowych.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231376/pm obsluga wilka.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228255/bezpiecznie ciagnikiem.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228254/bezpieczna obsluga zwierzat.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228257/chemia rolnicy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228256/bezpiecznie na wsi.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/238543/ChronDziecko PraceZabrDzieciom 20 DRUK K.pdf


Praca rolnika (plik pdf 2,75MB)●

Dźiwgaj bezpiecznie inforamcje dla rolników. (plik pdf 1,10MB)●

Praca rozrzutnikiem obornika (plik pdf 0,37MB)●

Prace kombajnem zobożowym (plik pdf 0,41MB)●

"Przygoda na wsi" (plik pdf 9,19MB)●

Prace kosiarką rotacyjną (plik pdf 0,40MB)●

Prace ladowarką teleskowpową (plik pdf 0,60MB)●

Prace opryskiwaczem ciągnikowym (plik pdf 0,31MB)●

Prace na drabinie przenośnej (plik pdf 0,59MB)●

Prace pilarką tarczową (plik pdf 0,28MB)●

Prace transportowe (plik pdf 0,36MB)●

Prace siewnikiem (plik pdf 0,45MB)●

Prace prasą do słomy (plik pdf 0,42MB)●

Rolnik zawód niebezpieczny (plik pdf 0,65MB)●

Sianokiszonki zasady bezpiecznej pracy (plik pdf 4,82MB)●

Uwaga azbest! (plik pdf 8,58MB)●

Wał przegubowo-teleskopowy (plik pdf 0,27MB)●

Bezpieczne wykonywanie wybranych prac (plik pdf 3,13MB)●

Choroby odkleszczowe (plik pdf 0,59 MB)●

 

Transport

 

Czynniki psychospołeczne infrmator dla kierowców (plik pdf 2,27MB)●

Czas pracy kierowców (plik pdf 0,58MB)●

ABC kierowcy transportu drogowego (plik pdf 0,56MB)●

Roboty torowe (plik pdf 3,35MB)●

karta 1 ADR - obowiązki uczestników przewozu (plik pdf 0,37MB)●

karta 2 ADR - postępowanie w razie zagrożenia (plik pdf 0,31Mb)●

karta 3 ADR - przewóz towarów niebezpiecznych (plik pdf 087MB)●

karta 4 ADR - zasady zabezpieczeń ładunków (plik pdf 0,58 MB)●

 

 

Handel

Bezpieczna praca w handlu (karta)●

 

 

Listy kontrolne

 

Bezpieczne pozyskiwanie drewna. Lista kontrolna z komentarzem●

Bezpieczeństwo dzieci na wsi lista kontrolna (plik pdf 0,10MB)●

Bezpiecznie i zgodnie z prawem lista kontrolna z komentarzem (plik pdf 0,16MB)●

Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym lista kontrolna (plik pdf 0,13MB)●

http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228260/PRACA ROLNIKA 09 2019 INTERNET.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228259/dzigaj bezpiecznie inforamcje dla rozlnikow.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228262/praca rozrzutnikiem obornika.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228263/prace kombajnem zobozowym.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228261/Komiks PrzygodaNa wsi Internet 2020.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228264/prace kosiarka rotacyjna.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228265/prace ladowarka teleskowpowa.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228267/prace opryskiwaczem ciagnikowym.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228266/prace na drabinie przenosnej.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228268/prace pilarka tarczowa.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228271/prace transportowe.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228270/prace siewnikiem.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228269/prace prasa do slomy.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228272/rolnik zawod niebezpieczny.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/229646/siano.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228274/uwaga azbest.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228275/wal przegubowo-teleskopowy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/243771/bezp wyk wyb prac 2021.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/229645/kleszcze.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228278/czynniki psychospoleczne infrmator dal kierowcow.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228279/czas pracy kierowcow.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228277/abc kierowcy transportu drogowego.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228280/roboty torowe.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/229641/karta1.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/229642/karta2.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/229643/karta3.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/229644/karta4.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/286134/Bezpieczna praca w handlu.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/256948/LISTA KONTROLNA DREWNO INTERMET.pdf
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