Warszawa, styczeń 2018 r.

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Warszawie zaprasza na:

Szkolenie okresowe bhp
pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i osób wykonujących zadania tej służby
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności
z zakresu przepisów prawnych dotyczących bhp, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny
ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, a także organizacji, jak również metod kształtowania
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Program szkolenia

Ramowy program zajęć:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, zmiany przepisów prawnych
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi
zagrożeniami.
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników
szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, występujących w procesach
pracy.
5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne, wpływające na poprawę
bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem
programów komputerowych).
7. Analiza przyczyny wypadków przy pracy oraz choroby zawodowe i związana z nimi
profilaktyka.
8. Nowoczesne metody pracy służby bhp.
9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np.
pożaru, awarii).
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Założenia
organizacyjne

Czas trwania: 32 godz. (w tym samokształcenie kierowane)
Termin: 15-16 luty 2018 r.
Miejsce: Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Premiera T. Arciszewskiego 3
(d. Oskara Langego 3), 02-685 Warszawa
Cena: 550 zł / 1 os.

Pomoce
dydaktyczne

Pytania i zgłoszenia

TARBONUS Sp. z o.o.
NIP 867-19-72-415
REGON 831201005
KRS 0000028983
K.Z. 63.000 zł

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają gratisowo książkę
„Poradnik służby bhp z płytą DVD prawo pracy i bhp”
(cena regularna 189 zł)

Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Premiera T. Arciszewskiego 3
(d. Oskara Langego 3), 02-685 Warszawa
Tel. (22) 618 33 00, (22) 670 12 03
e-mail: info.warszawa@tarbonus.pl

Nasze kompetencje potwierdzają m.in.
Certyfikat ISO 9001 oraz
Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki
Edukacyjnej
(przyznany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy) w zakresie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także status niepublicznej placówki
kształcenia ustawicznego.
Mamy również wdrożoną politykę ochrony
danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
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