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Jedyna okazja, żeby ZUS zapłacił za obowiązkowe 
szkolenie okresowe bhp Twoich pracowników!
Jedyny program bezpłatnych obowiązkowych szko-
leń bhp finansowany przez ZUS!
Żadnych dodatkowych formalności, wystarczy, 
że zgłosisz pracowników!
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Ile jest warta wiedza ratująca życie? 
Teraz możesz ją mieć za darmo!

Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak dostępne!

Dlaczego warto?
 - Zmniejszysz ryzyko wypadku, gdyż 90% wypadków spowodowane jest niewiedzą pracownika.
 - Obniżysz ryzyko zdarzeń niepożądanych jak awarie i uszkodzenia, ponieważ pracownicy będą 

świadomi skutków swoich działań i zaczną stosować standardy, które przeciwdziałają takim 
zdarzeniom.

 - Twoi pracownicy będą wydajniej pracować, ponieważ poznają zasady efektywnego i bezpieczne-
go wykorzystania narzędzi, które im dajesz. Wydasz też mniej na zabezpieczenia i środki ochro-
ny, ponieważ Twoi pracownicy będą umieli z nich korzystać w sposób niezawodny i bez ryzyka 
przypadkowego zniszczenia.

 - Twoi pracownicy zrozumieją powody stosowania zasad i standardów bezpieczeństwa.

 - Poprawisz relacje z generalnym wykonawcą i nadzorem budowy, a oni docenią Twój profesjonalizm. 

 - Otrzymasz zaświadczenia z logo Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, ponieważ szko-
lenie prowadzone jest według programu stworzonego przez Porozumienie.

Kto może wziąć udział?
Wszyscy pracownicy budowy oraz osoby realizujące prace budowlane, np.: operatorzy ma-
szyn, kierowcy samochodów dostawczych, magazynierzy i pracownicy zapleczy budowlanych  
niezależnie od rodzaju umowy i liczby zgłoszeń - kwalifikują się nawet pojedyncze osoby. Jeśli nie 
masz pewności - skontaktuj się z naszym Koordynatorem.

Gdzie?
W miastach zaznaczonych na mapie i ich okolicach.

Kiedy?
Szczegółowy harmonogram na www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus
Spiesz się! Projekt trwa tylko do końca listopada 2016!

Liczba miejsc:
Ograniczona liczba miejsc - 200 w każdym województwie.

Zapisy (decyduje kolejność zgłoszeń):
www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus
telefon: 790 377 329 lub 22 618 64 35
szkolenia.zus@feuer.pl

Koordynator projektu
Katarzyna Bernaciak
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Według najnowszych danych GUS, sektor budowla-
ny jest jednym z najbardziej zagrożonych wypadkami 
śmiertelnymi i ciężkimi - w 2014 roku zginęło lub po-
niosło ciężki uszczerbek na zdrowiu 130 osób pracu-
jących na budowie. Jeżeli zestawimy to ze statystyką 
przyczyn wypadków, to okaże się, że obrażenia te od-
nieśli w wyniku własnej niewiedzy: 

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że wśród pracowników 
budowlanych poziom wiedzy bhp jest bardzo różny. 
Ciągle jeszcze znaczna część tych pracowników uczy 
się wyłącznie poprzez obserwację i naśladowanie, 
a nie przez odpowiednio dobrany i dopasowany sys-
tem szkoleń. Można by zadać pytanie, czy to źle? Co 
do zasady - niekoniecznie, ale na pewno drożej, mniej 
wydajnie i większym ryzykiem, że w efekcie pracownik 
nauczy się zachowań niepożądanych. 

Skoro 9 na 10 wypadków spowodowane jest brakami 
wiedzy pracownika lub jego przełożonego, należałoby 
zadać sobie pytanie, dlaczego ta mniej skuteczna for-
ma kształcenia jest ciągle bardziej popularna? Najczę-
ściej wskazywaną przyczyną jest koszt, jaki by trzeba 
było ponieść na to szkolenie. a gdyby szkolenia były za 
darmo? Taki scenariusz właśnie stał się rzeczywistością. 

Kilka lat temu największe firmy budowlane w kraju 
powołały do życia  Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w  Budownictwie. Ma ono na celu podniesienie po-
ziomu bezpieczeństwa  na wszystkich projektach firm 
wchodzących w skład Porozumienia.  Równocześnie 
pomaga podnosić standardy bhp i poziom świadomo-
ści u swoich dostawców i podwykonawców, którzy  
stosują się do tych samych wymagań.

Obecnie Porozumienie zrzesza 10 wiodących firm na 
rynku budowlanym – Budimex, Erbud, HOCHTiEF 
Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mo-
stostal, Porr Polska infrastructure, Skanska, Unibep 
i Warbud. Więcej na temat samego Porozumienia na 
stronie: http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.

Dzięki analizie przyczyn wypadków, jednym z wiodą-
cych działań Porozumienia jest podwyższenie poziomu 
szkoleń w zakresie bhp. Obecnie wypracowane zostały 
standardy szkoleniowe, w których tworzenie i wdraża-
nie jesteśmy zaangażowani od samego początku.

Właśnie wygraliśmy w przetargu ZUS, w którym czter-
dziestoprocentową przewagą było doświadczenie 
w branży i kompetencje wykładowców. Jesteśmy dum-
ni, że nasza firma i nasi szkoleniowcy okazali się naj-
lepsi we wszystkich województwach. Rozpoczęliśmy 
już nabór na szkolenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Szczegóły i warunki zapisów na: 

 - www.feuer.pl/darmowe-szkolenia-zus,
 - 790 377 329,
 - 22 618 64 35.

w każdym województwie odbędzie się 10 szkoleń. 
Ponieważ w grupie może być nie więcej niż 20 osób, 
więc ZUS sfinansuje szkolenia dla 3200 pracowników 
branży budowlanej. Wziąć udział w szkoleniu może 
każdy, kto wykonuje szeroko rozumiane prace budow-
lane czy remontowe , a więc firmy ciesielskie, murar-
skie, instalatorskie (hydrauliczne, gazowe, prądowe, 
etc), wykończeniowe, od konstrukcji stalowych, czy 
usuwające awarie. Nawet firmy wykonujące transport 
na budowie mogą zgłosić swoich pracowników na te 
szkolenia.

Szkolenie jest całkowicie darmowe dla odbiorcy – wy-
kładowcy, wynajem sali, poczęstunek oraz materiały 
szkoleniowe są w całości finansowane przez ZUS ze 
środków przeznaczonych na prewencję.

Myślę, że warto, żeby firmy z branży jak najszerzej sko-
rzystały z tego programu. Do osiągnięcia są wymierne 
korzyści dla pracowników, firm, branży oraz nie bojąc 
się górnolotnych sformułowań, dla społeczeństwa.


