Warszawa

Szanowni Państwo,
Firma Tarbonus Sp. z o.o. Oddział w Warszawie zaprasza na szkolenie doskonalącego pt.

Nowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy
użytkowaniu wózków z napędem silnikowym

CEL:

Celem szkolenia jest opanowanie i (lub) uzupełnienie wiedzy dotyczącej nowelizacji przepisów
w zakresie wydawania uprawnień do obsługi wózków z napędem silnikowym wprowadzających
m.in. pojęcia organizatora prac, zmiany wymogów kwalifikacyjnych, obowiązku prowadzenia
prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego na podstawie pisemnego polecenia oraz obowiązku opracowania przez organizatora
prac instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych.

UCZESTNICY:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do wszystkich osób odpowiedzialnych za transport
zakładowy, logistykę, bezpieczeństwo i higienę pracy bądź nadzorowanie systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy (m.in. pracodawcom, kierownikom, koordynatorom spraw
bhp, pracownikom służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

AGENDA:

Program szkolenia:
1. Nowe standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy użytkowaniu
wózków jezdniowych z napędem silnikowym
2. Wózki jezdniowe – zakres nowelizacji
3. Podstawowe zasady eksploatacji wózków jezdniowych
4. Kwalifikacje – wózki podnośnikowe i pozostałe
5. Nowe instrukcje bezpieczeństwa prac transportowych
6. Obowiązkowe zasady dopuszczające do pracy operatora wózka
7. Prace stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego przy użyciu wózków
8. Polecenie pisemne do wykonania pracy – zasady stosowania
9. Sprawdzanie stanu technicznego wózków jezdniowych
10. Dobre praktyki w transporcie wewnątrzzakładowym
11. Nowe wytyczne UDT ws. składania wniosków i egzaminowania
12. Typowe wypadki przy pracy – przykłady (omówienie pod kątem profilaktycznym).

ZAŁOZENIA
ORGANIZACYJNE:

Wykładowca: ekspert w przedmiotowym zakresie szkolenia.
Czas trwania szkolenia: 09.00-15.00 (8 godz. szkoleniowych).
Termin szkolenia: 24.09.2018 r.
Miejsce szkolenia: siedziba Tarbonus oddział w Warszawie ul. Premiera T. Arciszewskiego 3
(MOKOTÓW)
Cena szkolenia: 349 zł/os.

Informacje organizacyjne i zgłoszenia:
TARBONUS Sp. z o.o., Oddział w Warszawie
ul. Premiera T. Arciszewskiego (dawna Oskara Langego) 3, 02 – 685 Warszawa
tel. (22) 618 33 00, (22) 670 12 03
info.warszawa@tarbonus.pl

Po zakończonym szkoleniu uczestnikom zostaną wystawione i przekazane zaświadczenia
zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia z 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

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

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
wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

