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Szanowni Państwo 
 

Tarbonus Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa na szkolenia wyjazdowe otwarte 

organizowane przez naszą firmę. Zapewniamy wysoki poziom organizacji, bardzo dobre warunki 

pobytowe w sprawdzonym hotelu, sprzyjające uzyskiwaniu i uzupełnianiu wiedzy i umiejętności, 

stosujemy sprawdzone i skuteczne metody nauczania, zatrudniamy najlepszych specjalistów. 

Zaproszenie dotyczy szkolenia: 

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972, z 2007 r. poz. 1420 

oraz z 2019 r. poz. 1099) 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

ꔆ Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp 

ꔆ Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 

ꔆ Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 

ꔆ Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,  

uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 

ꔆ Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp 

ꔆ Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) 

ꔆ Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka 

ꔆ Nowoczesne metody pracy służby bhp 

ꔆ Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

ꔆ Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń 

ꔆ Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 

Po szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia zgodnie  

z § 16 ust 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. 

poz. 972, z 2007 r. poz. 1420 oraz z 2019 r. poz. 1099) 
 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 

 Termin szkolenia: 15-18 listopada 2022 r. (od wtorku do piątku) 

 Miejsce szkolenia: Grand Hotel Stamary ****, ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane 

 Szczegóły pobytu: Zameldowanie we wtorek 15 listopada 2022 r. od godziny 1600 

  Wymeldowanie w piątek 18 listopada 2022 r. do godziny 1200 

 Wyżywienie: Zapewniamy posiłki od kolacji w dniu 15 listopada 2022 r. do obiadu w dniu 18 listopada 2022 r. 

 Cena szkolenia: 2950,00 zł (w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym) 

  2650,00 zł  (w przypadku zakwaterowania w pokoju 2- lub 3- osobowym). 

 Cena obejmuje:  materiały i pomoce dydaktyczne z aktualnym stanem prawnym 

   konsultacje z trenerami 

   wyżywienie 

   zakwaterowanie 

PARKING przy hotelu dodatkowo płatny. 

 

Liczba miejsc ograniczona.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
W związku z możliwymi ograniczeniami dotyczącymi pobytu w hotelach powyższa informacja 

dotycząca sposobu zakwaterowania może ulec zmianie. Szkolenie, które zostanie potwierdzone może 

być odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora, np. w przypadku wprowadzenia ograniczeń 

przez organy administracji lokalnej lub państwowej. 

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników służby bhp  

i osób wykonujących zadania tej służby 



 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

 

Doświadczony prawnik     Były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, biegły sądowy w zakresie 

rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wykładowca akademicki 

prawa pracy na wielu wyższych uczelniach oraz wykładowca europejskiego prawa pracy poza granicami kraju. Autor publikacji 

naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych 

z zakresu prawa pracy. 

 

Prawnik, doświadczony praktyk w dziedzinie bhp    Magister prawa, aplikant prokuratorski, długoletni pracownik Państwowej 

Inspekcji Pracy na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy, praktyk i ekspert w zakresie prawnej ochrony pracy, autor licznych 

artykułów, opracowań i recenzji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, wykładowca uniwersytecki, radca prawny, 

prowadzi własną kancelarię prawną. 

 

Ekspert w zakresie ergonomii    Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa pracy, szczególnie 

w diagnozowaniu środowiska pracy pod kątem ergonomicznych czynników ryzyka i schorzeń powiązanych z pracą. Czynnie 

współpracuje z jednymi z największych firm produkcyjnych w kraju. Na co dzień odpowiedzialna m.in. za ergonomiczną ocenę 

ryzyka zawodowego, audyty zakładów pracy, analizy stanowisk pracy pod kontem ergonomicznych czynników ryzyka, 

organizowanie szkoleń, warsztatów a także doradztwo w obszarze ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Absolwentka studiów 

podyplomowych „Ergonomia, bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy" w WSEiZ w Warszawie. Pełni funkcje Wiceprezesem 

Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Jest czynnym uczestnikiem branżowych wydarzeń 

poświęconych ergonomii i bezpieczeństwu pracy. Czynnie współpracowała z Laboratorium Ergonomii Politechniki Warszawskiej. 

Doświadczony szkoleniowiec i audytor w zakresie ergonomii. 

 

Psychologia, doradztwo     Trener psychologii m.in. bezpieczeństwa pracy, socjoterapeutka, specjalista od budowania 

i naprawiania relacji z innymi ludźmi, a także rozwoju osobistego. 

 

KONTAKT i ZGŁOSZENIA 

 

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE  

NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ 

 TYDZIEŃ PRZED  

TERMINEM SZKOLENIA 

 

 

Joanna Kopacz 

       15 823 69 20 w. 13 

✆ 508 392 353 

      joanna.kopacz@tarbonus.pl 

 

 

Z A P R A S Z A M Y 
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Szanowni Państwo 
 

Tarbonus Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa na szkolenia wyjazdowe otwarte 

organizowane przez naszą firmę. Zapewniamy wysoki poziom organizacji, bardzo dobre warunki 

pobytowe w sprawdzonym hotelu, sprzyjające uzyskiwaniu i uzupełnianiu wiedzy i umiejętności, 

stosujemy sprawdzone i skuteczne metody nauczania, zatrudniamy najlepszych specjalistów. 

Zaproszenie dotyczy szkolenia: 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

 

ꔆ Obowiązki pracodawcy, osób kierujących, osób działających w imieniu pracodawcy w zakresie przestrzegania 

przepisów i zasad BHP 

− Organizacja pracy eliminująca powstawanie wypadków i chorób zawodowych w zakładzie pracy na podstawie 

analizy TOL. Odpowiedzialność za organizację pracy w oparciu o Kodeks Pracy (art. 207 i art. 212 KP). 

− Kontrola i egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp 

− Nadzór 

− Uprawnienia 

ꔆ Obowiązek służby BHP za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 

− Pozycja prawna służby BHP w zakładzie pracy (pracownicy służby, kierownicy komórki organizacyjnej służby BHP) 

ꔆ Pojęcie czynności związanych z wykonywaną pracą jako podstawy uznania odpowiedzialności prawnej  

ꔆ Rola dokumentów bhp jako wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy 

ꔆ Omówienie wybranego orzecznictwa SN i SA 

ꔆ Kary porządkowe (w tym za naruszenie przepisów bhp), wybrane przykłady postępowań sądowych z praktyki 

prowadzącego   

ꔆ Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa osób kierujących w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Karnego 

(art. 218, art. 220) z uwzględnieniem wyroków SN i orzecznictwa 

ꔆ Przestępstwo przeciwko prawom, zdrowiu i życiu pracownika, pojęcie winy i pozostałych elementów przestępstwa 

(omówienie poszczególnych rozwiązań Kodeksu Karnego) 

ꔆ Odpowiedzialność cywilna – odpowiedzialność deliktowa; (Kodeks Cywilny art. 415, 435) 

 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 

 Termin szkolenia: 15-18 listopada 2022 r. (od wtorku do piątku) 

 Miejsce szkolenia: Grand Hotel Stamary ****, ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane 

 Szczegóły pobytu: Zameldowanie we wtorek 15 listopada 2022 r. od godziny 1600 

  Wymeldowanie w piątek 18 listopada 2022 r. do godziny 1200 

 Wyżywienie: Zapewniamy posiłki od kolacji w dniu 15 listopada 2022 r. do obiadu w dniu 18 listopada 2022 r. 

 Cena szkolenia: 2950,00 zł (w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym) 

  2650,00 zł  (w przypadku zakwaterowania w pokoju 2- lub 3- osobowym). 

 Cena obejmuje:  materiały i pomoce dydaktyczne z aktualnym stanem prawnym 

   konsultacje z trenerami 

   wyżywienie 

   zakwaterowanie 

PARKING przy hotelu dodatkowo płatny. 

 

Liczba miejsc ograniczona.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
W związku z możliwymi ograniczeniami dotyczącymi pobytu w hotelach powyższa informacja 

dotycząca sposobu zakwaterowania może ulec zmianie. Szkolenie, które zostanie potwierdzone może 

być odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora, np. w przypadku wprowadzenia ograniczeń 

przez organy administracji lokalnej lub państwowej. 

Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa 
(pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP) 

za naruszenie przepisów i zasad BHP w zakładzie pracy  



 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

 

Doświadczony prawnik     Były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, biegły sądowy w zakresie 

rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wykładowca akademicki 

prawa pracy na wielu wyższych uczelniach oraz wykładowca europejskiego prawa pracy poza granicami kraju. Autor publikacji 

naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych 

z zakresu prawa pracy. 

 

Prawnik, doświadczony praktyk w dziedzinie bhp    Magister prawa, aplikant prokuratorski, długoletni pracownik Państwowej 

Inspekcji Pracy na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy, praktyk i ekspert w zakresie prawnej ochrony pracy, autor licznych 

artykułów, opracowań i recenzji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, wykładowca uniwersytecki, radca prawny, 

prowadzi własną kancelarię prawną. 

 

Ekspert w zakresie ergonomii    Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa pracy, szczególnie 

w diagnozowaniu środowiska pracy pod kątem ergonomicznych czynników ryzyka i schorzeń powiązanych z pracą. Czynnie 

współpracuje z jednymi z największych firm produkcyjnych w kraju. Na co dzień odpowiedzialna m.in. za ergonomiczną ocenę 

ryzyka zawodowego, audyty zakładów pracy, analizy stanowisk pracy pod kontem ergonomicznych czynników ryzyka, 

organizowanie szkoleń, warsztatów a także doradztwo w obszarze ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Absolwentka studiów 

podyplomowych „Ergonomia, bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy" w WSEiZ w Warszawie. Pełni funkcje Wiceprezesem 

Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Jest czynnym uczestnikiem branżowych wydarzeń 

poświęconych ergonomii i bezpieczeństwu pracy. Czynnie współpracowała z Laboratorium Ergonomii Politechniki Warszawskiej. 

Doświadczony szkoleniowiec i audytor w zakresie ergonomii. 

 

Psychologia, doradztwo     Trener psychologii m.in. bezpieczeństwa pracy, socjoterapeutka, specjalista od budowania 

i naprawiania relacji z innymi ludźmi, a także rozwoju osobistego. 

 

KONTAKT i ZGŁOSZENIA 
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Szanowni Państwo 
 

Tarbonus Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa na szkolenia wyjazdowe otwarte 

organizowane przez naszą firmę. Zapewniamy wysoki poziom organizacji, bardzo dobre warunki 

pobytowe w sprawdzonym hotelu, sprzyjające uzyskiwaniu i uzupełnianiu wiedzy i umiejętności, 

stosujemy sprawdzone i skuteczne metody nauczania, zatrudniamy najlepszych specjalistów. 

Zaproszenie dotyczy szkolenia: 

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. 

poz. 972, z 2007 r. poz. 1420 oraz z 2019 r. poz. 1099). 

Program szkolenia okresowego bhp dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów 

górniczych wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych 

jest zatwierdzony przez właściwy Organ Nadzoru Górniczego. 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

ꔆ Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp w tym wynikające z Prawa geologicznego i górniczego. 

ꔆ Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. 

ꔆ Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń występujących w zakładach górniczych oraz oceny ryzyka związanego  

z tymi zagrożeniami. 

ꔆ Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,  

uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy w zakładach górniczych. 

ꔆ Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp. 

ꔆ Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych).  

Choroby zawodowe. 

ꔆ Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka. 

ꔆ Nowoczesne metody pracy służby bhp. 

ꔆ Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ꔆ Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii),  

w tym udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zachorowania. 

ꔆ Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 

 Termin szkolenia: 15-18 listopada 2022 r. (od wtorku do piątku) 

 Miejsce szkolenia: Grand Hotel Stamary ****, ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane 

 Szczegóły pobytu: Zameldowanie we wtorek 15 listopada 2022 r. od godziny 1600 

  Wymeldowanie w piątek 18 listopada 2022 r. do godziny 1200 

 Wyżywienie: Zapewniamy posiłki od kolacji w dniu 15 listopada 2022 r. do obiadu w dniu 18 listopada 2022 r. 

 Cena szkolenia: 2950,00 zł (w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym) 

  2650,00 zł  (w przypadku zakwaterowania w pokoju 2- lub 3- osobowym). 

 Cena obejmuje:  materiały i pomoce dydaktyczne z aktualnym stanem prawnym 

   konsultacje z trenerami 

   wyżywienie 

   zakwaterowanie 

PARKING przy hotelu dodatkowo płatny. 

 

Liczba miejsc ograniczona.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
W związku z możliwymi ograniczeniami dotyczącymi pobytu w hotelach powyższa informacja 

dotycząca sposobu zakwaterowania może ulec zmianie. Szkolenie, które zostanie potwierdzone może 

być odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora, np. w przypadku wprowadzenia ograniczeń 

przez organy administracji lokalnej lub państwowej. 

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla osób kierownictwa  

i dozoru ruchu zakładów górniczych wykonujących zadania 

służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych 



 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

 

Doświadczony prawnik     Były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, biegły sądowy w zakresie 

rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wykładowca akademicki 

prawa pracy na wielu wyższych uczelniach oraz wykładowca europejskiego prawa pracy poza granicami kraju. Autor publikacji 

naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych 

z zakresu prawa pracy. 

 

Prawnik, doświadczony praktyk w dziedzinie bhp    Magister prawa, aplikant prokuratorski, długoletni pracownik Państwowej 

Inspekcji Pracy na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy, praktyk i ekspert w zakresie prawnej ochrony pracy, autor licznych 

artykułów, opracowań i recenzji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, wykładowca uniwersytecki, radca prawny, 

prowadzi własną kancelarię prawną. 

 

Ekspert w zakresie ergonomii    Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa pracy, szczególnie 

w diagnozowaniu środowiska pracy pod kątem ergonomicznych czynników ryzyka i schorzeń powiązanych z pracą. Czynnie 

współpracuje z jednymi z największych firm produkcyjnych w kraju. Na co dzień odpowiedzialna m.in. za ergonomiczną ocenę 

ryzyka zawodowego, audyty zakładów pracy, analizy stanowisk pracy pod kontem ergonomicznych czynników ryzyka, 

organizowanie szkoleń, warsztatów a także doradztwo w obszarze ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Absolwentka studiów 

podyplomowych „Ergonomia, bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy" w WSEiZ w Warszawie. Pełni funkcje Wiceprezesem 

Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Jest czynnym uczestnikiem branżowych wydarzeń 

poświęconych ergonomii i bezpieczeństwu pracy. Czynnie współpracowała z Laboratorium Ergonomii Politechniki Warszawskiej. 

Doświadczony szkoleniowiec i audytor w zakresie ergonomii. 

 

Psychologia, doradztwo     Trener psychologii m.in. bezpieczeństwa pracy, socjoterapeutka, specjalista od budowania 

i naprawiania relacji z innymi ludźmi, a także rozwoju osobistego. 
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ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE  

NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ 

 TYDZIEŃ PRZED  

TERMINEM SZKOLENIA 

 

 

Joanna Kopacz 

       15 823 69 20 w. 13 

✆ 508 392 353 

      joanna.kopacz@tarbonus.pl 

 

 

Z A P R A S Z A M Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE OTWARTE 

Oddział w Tarnobrzegu  
ul. Moniuszki 1  

39-400 Tarnobrzeg 
 

TARBONUS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie  

ul. Bociana 17 
31-231 Kraków  

 
NIP 867-19-72-415 

KRS 0000028983 



Szanowni Państwo 
 

Tarbonus Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa na szkolenia wyjazdowe otwarte 

organizowane przez naszą firmę. Zapewniamy wysoki poziom organizacji, bardzo dobre warunki 

pobytowe w sprawdzonym hotelu, sprzyjające uzyskiwaniu i uzupełnianiu wiedzy i umiejętności, 

stosujemy sprawdzone i skuteczne metody nauczania, zatrudniamy najlepszych specjalistów. 

Zaproszenie dotyczy szkolenia: 

W trosce o systematyczną poprawę stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia 

związkom zawodowym niezbędnych warunków do 

sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania 

przepisów prawa pracy ustanowiono instytucję 

społecznego nadzoru nad warunkami pracy - 

- Społeczną Inspekcję Pracy. 

 
Na szkolenie zapraszamy szczególnie:  

ꔆ zakładowych, oddziałowych i grupowych społecznych inspektorów pracy, 

ꔆ pracodawców i ich przedstawicieli,  

ꔆ pracowników służb BHP,  

ꔆ przedstawicieli związków zawodowych. 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

ꔆ Prawna ochrona pracy i zakres działania SIP i Komisji BHP 

ꔆ Organizacja i struktura nadzoru nad warunkami pracy w tym nadzoru społecznego 

ꔆ Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy, wydawanie zaleceń i uwag 

ꔆ Współdziałanie społecznego inspektora pracy z organami nadzoru nad warunkami pracy oraz służbą bhp 

ꔆ Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 

ꔆ Zagadnienia technicznej ochrona pracy i rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bhp 

ꔆ Problemy ergonomii i psychologii pracy w kształtowaniu warunków pracy 

ꔆ Wypadki i choroby zawodowe 

ꔆ Nowoczesne metody pracy SIP i Komisji BHP 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 

 Termin szkolenia: 15-18 listopada 2022 r. (od wtorku do piątku) 

 Miejsce szkolenia: Grand Hotel Stamary ****, ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane 

 Szczegóły pobytu: Zameldowanie we wtorek 15 listopada 2022 r. od godziny 1600 

  Wymeldowanie w piątek 18 listopada 2022 r. do godziny 1200 

 Wyżywienie: Zapewniamy posiłki od kolacji w dniu 15 listopada 2022 r. do obiadu w dniu 18 listopada 2022 r. 

 Cena szkolenia: 2950,00 zł (w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym) 

  2650,00 zł  (w przypadku zakwaterowania w pokoju 2- lub 3- osobowym). 

 Cena obejmuje:  materiały i pomoce dydaktyczne z aktualnym stanem prawnym 

   konsultacje z trenerami 

   wyżywienie 

   zakwaterowanie 

PARKING przy hotelu dodatkowo płatny. 

 

Liczba miejsc ograniczona.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
W związku z możliwymi ograniczeniami dotyczącymi pobytu w hotelach powyższa informacja 

dotycząca sposobu zakwaterowania może ulec zmianie. Szkolenie, które zostanie potwierdzone może 

być odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora, np. w przypadku wprowadzenia ograniczeń 

przez organy administracji lokalnej lub państwowej. 

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy 

i członków Komisji BHP 



 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

 

Doświadczony prawnik     Były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, biegły sądowy w zakresie 

rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wykładowca akademicki 

prawa pracy na wielu wyższych uczelniach oraz wykładowca europejskiego prawa pracy poza granicami kraju. Autor publikacji 

naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych 

z zakresu prawa pracy. 

 

Prawnik, doświadczony praktyk w dziedzinie bhp    Magister prawa, aplikant prokuratorski, długoletni pracownik Państwowej 

Inspekcji Pracy na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy, praktyk i ekspert w zakresie prawnej ochrony pracy, autor licznych 

artykułów, opracowań i recenzji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, wykładowca uniwersytecki, radca prawny, 

prowadzi własną kancelarię prawną. 

 

Ekspert w zakresie ergonomii    Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa pracy, szczególnie 

w diagnozowaniu środowiska pracy pod kątem ergonomicznych czynników ryzyka i schorzeń powiązanych z pracą. Czynnie 

współpracuje z jednymi z największych firm produkcyjnych w kraju. Na co dzień odpowiedzialna m.in. za ergonomiczną ocenę 

ryzyka zawodowego, audyty zakładów pracy, analizy stanowisk pracy pod kontem ergonomicznych czynników ryzyka, 

organizowanie szkoleń, warsztatów a także doradztwo w obszarze ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Absolwentka studiów 

podyplomowych „Ergonomia, bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy" w WSEiZ w Warszawie. Pełni funkcje Wiceprezesem 

Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Jest czynnym uczestnikiem branżowych wydarzeń 

poświęconych ergonomii i bezpieczeństwu pracy. Czynnie współpracowała z Laboratorium Ergonomii Politechniki Warszawskiej. 

Doświadczony szkoleniowiec i audytor w zakresie ergonomii. 

 

Psychologia, doradztwo     Trener psychologii m.in. bezpieczeństwa pracy, socjoterapeutka, specjalista od budowania 

i naprawiania relacji z innymi ludźmi, a także rozwoju osobistego. 

 

KONTAKT i ZGŁOSZENIA 

 

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE  

NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ 

 TYDZIEŃ PRZED  

TERMINEM SZKOLENIA 

 

 

Joanna Kopacz 

       15 823 69 20 w. 13 

✆ 508 392 353 

      joanna.kopacz@tarbonus.pl 

 

 

Z A P R A S Z A M Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE OTWARTE 

Oddział w Tarnobrzegu  
ul. Moniuszki 1  

39-400 Tarnobrzeg 
 

TARBONUS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie  

ul. Bociana 17 
31-231 Kraków  

 
NIP 867-19-72-415 

KRS 0000028983 



Szanowni Państwo 
 

Tarbonus Sp. z o.o. serdecznie zaprasza Państwa na szkolenia wyjazdowe otwarte 

organizowane przez naszą firmę. Zapewniamy wysoki poziom organizacji, bardzo dobre warunki 

pobytowe w sprawdzonym hotelu, sprzyjające uzyskiwaniu i uzupełnianiu wiedzy i umiejętności, 

stosujemy sprawdzone i skuteczne metody nauczania, zatrudniamy najlepszych specjalistów. 

Zaproszenie dotyczy szkolenia: 

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972, z 2007 r. poz. 1420 

oraz z 2019 r. poz. 1099) 

 
PROGRAM SZKOLENIA 

 

ꔆ Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp 

ꔆ Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 

ꔆ Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

ꔆ Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

ꔆ Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp oraz kształtowanie  

bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 

ꔆ Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń 

ꔆ Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków 

ꔆ Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 

 

Po szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia zgodnie  

z § 16 ust 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. 

poz. 972, z 2007 r. poz. 1420 oraz z 2019 r. poz. 1099) 
 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 

 Termin szkolenia: 15-18 listopada 2022 r. (od wtorku do piątku) 

 Miejsce szkolenia: Grand Hotel Stamary ****, ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane 

 Szczegóły pobytu: Zameldowanie we wtorek 15 listopada 2022 r. od godziny 1600 

  Wymeldowanie w piątek 18 listopada 2022 r. do godziny 1200 

 Wyżywienie: Zapewniamy posiłki od kolacji w dniu 15 listopada 2022 r. do obiadu w dniu 18 listopada 2022 r. 

 Cena szkolenia: 2950,00 zł (w przypadku zakwaterowania w pokoju 1-osobowym) 

  2650,00 zł  (w przypadku zakwaterowania w pokoju 2- lub 3- osobowym). 

 Cena obejmuje:  materiały i pomoce dydaktyczne z aktualnym stanem prawnym 

   konsultacje z trenerami 

   wyżywienie 

   zakwaterowanie 

PARKING przy hotelu dodatkowo płatny. 

 

Liczba miejsc ograniczona.  O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
W związku z możliwymi ograniczeniami dotyczącymi pobytu w hotelach powyższa informacja 

dotycząca sposobu zakwaterowania może ulec zmianie. Szkolenie, które zostanie potwierdzone może 

być odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora, np. w przypadku wprowadzenia ograniczeń 

przez organy administracji lokalnej lub państwowej. 

Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców  

i innych osób kierujących pracownikami 



 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

 

Doświadczony prawnik     Były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, biegły sądowy w zakresie 

rozliczania czasu pracy oraz naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wykładowca akademicki 

prawa pracy na wielu wyższych uczelniach oraz wykładowca europejskiego prawa pracy poza granicami kraju. Autor publikacji 

naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych 

z zakresu prawa pracy. 

 

Prawnik, doświadczony praktyk w dziedzinie bhp    Magister prawa, aplikant prokuratorski, długoletni pracownik Państwowej 

Inspekcji Pracy na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy, praktyk i ekspert w zakresie prawnej ochrony pracy, autor licznych 

artykułów, opracowań i recenzji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, wykładowca uniwersytecki, radca prawny, 

prowadzi własną kancelarię prawną. 

 

Ekspert w zakresie ergonomii    Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa pracy, szczególnie 

w diagnozowaniu środowiska pracy pod kątem ergonomicznych czynników ryzyka i schorzeń powiązanych z pracą. Czynnie 

współpracuje z jednymi z największych firm produkcyjnych w kraju. Na co dzień odpowiedzialna m.in. za ergonomiczną ocenę 

ryzyka zawodowego, audyty zakładów pracy, analizy stanowisk pracy pod kontem ergonomicznych czynników ryzyka, 

organizowanie szkoleń, warsztatów a także doradztwo w obszarze ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Absolwentka studiów 

podyplomowych „Ergonomia, bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy" w WSEiZ w Warszawie. Pełni funkcje Wiceprezesem 

Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Jest czynnym uczestnikiem branżowych wydarzeń 

poświęconych ergonomii i bezpieczeństwu pracy. Czynnie współpracowała z Laboratorium Ergonomii Politechniki Warszawskiej. 

Doświadczony szkoleniowiec i audytor w zakresie ergonomii. 

 

Psychologia, doradztwo     Trener psychologii m.in. bezpieczeństwa pracy, socjoterapeutka, specjalista od budowania 

i naprawiania relacji z innymi ludźmi, a także rozwoju osobistego. 

 

KONTAKT i ZGŁOSZENIA 

 

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE  

NALEŻY PRZESŁAĆ NAJPÓŹNIEJ 

 TYDZIEŃ PRZED  

TERMINEM SZKOLENIA 

 

 

Joanna Kopacz 

       15 823 69 20 w. 13 

✆ 508 392 353 

      joanna.kopacz@tarbonus.pl 

 

 

Z A P R A S Z A M Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE OTWARTE 

Oddział w Tarnobrzegu  
ul. Moniuszki 1  

39-400 Tarnobrzeg 
 

TARBONUS Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie  

ul. Bociana 17 
31-231 Kraków  

 
NIP 867-19-72-415 

KRS 0000028983 



Formularz: PC-8.2/1 (z1) 
Obowiązuje od 01.08.2018 r. 

ZLECENIE 
Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich rubryk zlecenia i dostarczenie do  

Tarbonus Sp. z o.o./Oddział w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg  
kontakt i dodatkowe informacje: tel. 15 823-69-20 wew. 13; kom. 508 392 353; e-mail: joanna.kopacz@tarbonus.pl 

DANE SZKOLENIA/USŁUGI: 
Nazwa szkolenia: 

Termin szkolenia: Cena szkolenia: 

DANE PŁATNIKA: 
Nazwa firmy 

Miejscowość Kod Ulica 

NIP 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Tel/Fax/e-mail 

Osoba do kontaktu - Imię i Nazwisko 

Telefon: e-mail:

UCZESTNICY: 

Lp. Nazwisko Imię Stanowisko 

1 

2 

3 

4 

5 

W przypadku większej liczby uczestników prosimy o wypełnienie dodatkowej listy. 

Należność w wysokości ………………… zł zobowiązujemy się zapłacić 7 dni przed terminem realizacji usługi 
gotówką/przelewem na konto nr: 

20 1240 4650 1111 0010 4238 8286 

z dopiskiem „(Nazwa szkolenia)”. Niniejsze zlecenie należy traktować jako zawarcie umowy. Brak pisemnej rezygnacji na 5 dni przed 
terminem realizacji szkolenia powoduje obowiązek uiszczenia należności w pełnej wysokości. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest 
akceptacja „Regulaminu szkoleń”, który znajduje się na stronie www.tarbonus.pl w zakładce szkolenia. Wysłane zlecenie jest jednoznaczne 
z akceptacją „Regulaminu szkoleń”. 

Administratorem danych osobowych jest TARBONUS Sp. z o. o. ul. Bociana 17, 31-231 Kraków – Oddział w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 1, 
39-400 Tarnobrzeg Dane zbierane są w celu realizacji procesu szkolenia, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 art. 6, ust. 1 lit b). Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych,
ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

……………       ………………………  ………………..…… …………………… 
     data     pieczęć firmowa     podpis i pieczęć  osoby uprawnionej 

Adres Zleceniobiorcy: TARBONUS Sp. z o.o./Oddział w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 1, 39-400 Tarnobrzeg 
REGON: 831201005;  NIP: 867-19-72-415;  KRS: 0000028983: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS; Kapitał zakładowy: 63 000,00 zł. 

http://www.tarbonus.pl/
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