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Dotyczy postępowania na: szkolenia okresowe bhp w ramach prewencji wypadkowej dla małych           

i średnich przedsiębiorstw oraz dla rozpoczynających działalność gospodarczą w Szczecinie                       

i Koszalinie.        

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przekazuje pytania wraz z odpowiedzią 

zamawiającego, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu: 

 

Pytanie 1 

Czy szkolenia okresowe bhp mają być realizowane zgodnie z programem zawartym w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)? 

Odpowiedź 

Tak, zgodnie z § 1 ust. 3 lit. d) wzoru umowy wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

programu szkoleń na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w 

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.   

 

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przeprowadzenia dwudniowych  szkoleń okresowych bhp 

w ramach prewencji wypadkowej w Szczecinie i Koszalinie, na temat zagrożeń powodujących 

wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach zapobiegania tym zjawiskom ze 

szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia zagrożeń w masarniach i ubojniach oraz przy pracy w 

branży budowlanej (§ 1 ust. 1 lit. a) wzoru umowy). 

 

W ramach działań prewencyjnych ZUS współpracuje z instytucjami realizującymi zadania na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. ZUS jest partnerem kampanii informacyjno-edukacyjnej  

„Dobry przepis na bezpieczeństwo”, prowadzoną prze Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest 

doprowadzenie do zmniejszenia zagrożeń w masarniach i ubojniach. 

ZUS wspiera również inicjatywę „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie” na rzecz 

zapobiegania wypadkom przy pracy w branży budowlanej. 

 

Pytanie 2 

Czy potwierdzają Państwo, że przedmiotem zapytania są dwudniowe (16 godzinne) szkolenia 

okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zgodne z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)? 

Odpowiedź 

Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. c) wzoru umowy każde szkolenie tradycyjne (szkolenie tradycyjne: 

dwudniowe w Sali wykładowej, prowadzone bezpośrednio przez wykładowcę), dla grupy ok. 25 

osób,  w systemie dwudniowym - po 8 godzin szkoleniowych każdego dnia (łącznie 16 godzin, 1 

godzina szkolenia – 45 min.) – w przypadku zastępczych szkoleń elektronicznych, o których mowa w 
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ust. 6 szkolenie elektroniczne musi obejmować ten sam zakres/materiał szkolenia tradycyjnego. 

Łączna liczba szkoleń tradycyjnych i elektronicznych musi wynieść co najmniej 15.   

 

Pytanie 3 

Czy uczestnikami szkoleń okresowych bhp realizowanych w ramach postępowania mogą być 

również pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno – biurowych, robotniczych, 

inżynieryjno – technicznych i innych o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy 

z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, 

poz. 1860 z późn. zm.), zakładając iż wymiar czasu szkolenia będzie 16 godzin – dwudniowe 

szkolenie?  

 

Tak. Dla wszystkich osób, które zostaną przeszkolone, wymiar czasu szkolenia jest taki sam. 

Rozporządzenie określa minimalny czas trwania szkoleń dla danych grup pracowników, a podany w 

zapytaniu wymiar szkolenia jest wymagany przez zamawiającego.  

 

Czy tak można rozumieć zapis „(pracodawców i osób przez nich zatrudnionych )” ? Pytanie zadane 

z uwagi na zapis, który brzmi Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców (pracodawców i osób 

przez nich zatrudnionych) – małych i średnich przedsiębiorstw oraz do rozpoczynających działalność 

gospodarczą lub podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy, w sektorach gospodarki: handel, 

transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, naprawa pojazdów 

samochodowych, budownictwo i edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 

 

TAK. Zapis dotyczy osób będących pracodawcami oraz osób przez nich zatrudnionych, o których 

mowa w rozporządzeniu (np. kierujących pracownikami, robotników, pracowników inżynieryjno-

technicznych, służby bezpieczeństwa, pracowników administracyjno-biurowych i innych 

niewymienionych jeżeli są narażeni na warunki szkodliwe). 

 

Pytanie 4 

Czy w szkoleniach mogą wziąć udział pracodawcy i osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach 

prowadzących działalność na terenie woj. Zachodniopomorskiego a nie jedynie w Szczecinie czy 

Koszalinie, zakładając, że szkolenia stacjonarne będą odbywały się na terenie miasta Szczecin lub 

Koszalin? 

Odpowiedź 

TAK. Szkolenia mają być przeprowadzone dla pracodawców i osób zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.   

Szkolenia stacjonarne mają się odbywać na terenie miasta Szczecin lub Koszalin. 

 

 

 

 

Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

czp_szczecin@zus.pl do 18.05.2020 r. do godziny 12:00.  

Po wyznaczonej godzinie na składanie ofert należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres mailowy czp_szczecin@zus.pl do godz. 13:00, w osobnym mailu,  informację zawierającą 

hasło w celu otwarcia oferty.  
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