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H & S Agencja Krzysztof Liberadzki
http://www.bhpe.pl

Zgodnie z art.23711 znowelizowanego Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników
tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do powołania służby bhp, obowiązek
wykonywania zadań tej służby spoczywa na pracodawcy, który musi jednak posiadać stosowne przeszkolenie
wymagane od służby bhp. Pracodawca może też, jak przed nowelizacją Kodeksu pracy, zlecić wykonywanie
obowiązków tej służby wyspecjalizowanej firmie, niezależnie od ilość zatrudnionych pracowników. Taką
firmą jest Agencja H&S - zapewnia ona kompleksowe usługi w wymienionym zakresie polegające na:
przeprowadzaniu kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, wraz z przekazaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych
stanowiskach pracy oraz innych przepisów wewnętrznych w omawianym zakresie, przeprowadzaniu
instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego nowozatrudnionych pracowników, a także szkolenia
podstawowego i okresowego pracowników, osób kierujących zespołami pracowników oraz pracodawców,
ocenie i dokumentowaniu ryzyka zawodowego, występującego przy określonych pracach, sporządzaniu
dokumentacji wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy, dokonywaniu oceny stanowiącej
podstawę do wydania deklaracji zgodności, o której mówi art.
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