Serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Koordynator ds. bhp
– nadzór nad bezpieczeństwem
i higieną pracy
CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby pełniące funkcję koordynatorów bhp.

ZAKRES TEMATYCZNY:

1.
2.
3.

ZAŁOŻENIA
ORGANIZACYJNE:

Termin szkolenia:

25 maja 2018 r. godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

Tarbonus Oddział Warszawa,
ul. Premiera T. Arciszewskiego 3
02-685 Warszawa

Czas szkolenia:

8 h lekcyjnych

Podstawowe - definicje kontrola, nadzór, koordynacja.
Współpraca podmiotów w zakresie bhp.
Obowiązek wyznaczenia koordynatora ds. bhp i odpowiedzialność pracodawców wynikająca
z obowiązujących przepisów
4. Zakres czynności koordynatora bhp – formy i sposoby przeprowadzania nadzoru.
5. Zadania i obowiązki koordynatora ds. bhp.
6. Prawa koordynatora ds. bhp oraz odpowiedzialność koordynatora ds. bhp,
7. System zarządzania bhp a praca koordynatora – korzyści z ich wprowadzenia.
8. Umowy i porozumienia określające wzajemne prawa i obowiązki w zakresie bhp – na co należy
zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu i realizacji takowych umów.
9. Wymagania w zakresie organizacji i nadzoru nad pracownikami dla podmiotów zewnętrznych
w świetle aktualnych przepisów prawa. Metodyka kontroli i oceny podmiotów zewnętrznych.
10. Praca na ruchu zakładu – wymagania, przykłady dobrych praktyk, ze szczególnym naciskiem na
tematykę budowlaną.

Cena szkolenia:
Wykładowca:

449,00 zł netto (stawka VAT – ZW) / osobę

inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,
specjalista z długoletnim doświadczeniem w zakresie koordynacji
działań bhp pomiędzy przedsiębiorstwami.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).
Dodatkowe informacje przekazujemy pisemnie, telefonicznie pod numerami (22) 618 33 00
drogą e-mail: marta.grebowiec@tarbonus.pl lub osobiście po uprzednim ustaleniu godziny spotkania w Państwa
siedzibie lub naszym Oddziale.

NIP 867-19-72-415
REGON 831201005
KRS 0000028983
K.Z. 63.000 zł
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