katalog
produktów
wydawniczych
2021

Certyfikaty
Świadczące o kierowaniu się zasadami
etyki w stosunku do klientów,
kontrahentów, pracowników
i społeczności lokalnej.

Instytucji nadzorujących szkolenia
oraz wdrożony i utrzymywany
System Zarządzania Jakością ISO,
będące gwarancją wysokiego poziomu
świadczonych usług szkoleniowych
i doradczych.
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Szanowni Państwo,
TARBONUS Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę produktów wydawniczych oraz usług szkoleniowych
i doradczych w zakresie:
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej ochrony pracy,
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i budownictwa,
uprawnień zawodowych, umożliwiających obsługę maszyn i urządzeń, a także przekwalifikowanie lub
podjęcie pracy w danym zawodzie.
Usługi szkoleniowe realizujemy w naszych oddziałach i biurach w: Kielcach, Krakowie, Tarnobrzegu,
Warszawie, Poznaniu, w Ośrodku Kształcenia Praktycznego w Kielcach lub siedzibach zleceniodawców, w oparciu o programy szkoleniowe, aktualizowane i uzgadniane z instytucjami nadzorującymi i przeprowadzającymi egzaminy. Organizujemy również szkolenia wyjazdowe otwarte w pięknych miejscowościach Polski, a uczestnikami tych szkoleń są pracownicy firm z całego kraju, co umożliwia – poza nauką
– wymianę doświadczeń związanych z pracą.
Uzupełnieniem szkoleń są materiały dydaktyczne przygotowywane i wydawane przez własne wydawnictwo we współpracy z wieloma doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin. Polecamy obszerne i wyczerpujące opracowania związane tematycznie z prowadzonymi szkoleniami oraz bogatą ofertę produktów
i narzędzi ułatwiających codzienną pracę:
kompleksowy i wielofunkcyjny program komputerowy wspomagający pracę służby bhp – Asystent BHP Program,
profesjonalny program do prowadzenia szkoleń – Asystent BHP Prezentacje,
źródło aktualnych przepisów, aktywnych druków i innych przydatnych informacji – Asystent BHP Serwis
i Asystent PPoż Serwis,
Internetowy System Szkoleń,
książki poradnikowe.
Usługi doradcze, które realizujemy, to przede wszystkim współpraca z firmami w zakresie kompleksowej obsługi bhp, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej na podstawie umowy (outsourcing), opracowanie
ryzyka zawodowego, instrukcji bhp, filmów instruktażowych itp.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
Zarząd i pracownicy
TARBONUS Sp. z o.o.
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PROMOCJE

Pakiet I

ATEST - Ochrona Pracy
+ Asystent BHP (na dysku SSD)
Prenumerata ATESTU w wersji cyfrowej obejmuje ukazujące się w 2021 r. numery
miesięcznika - dostęp do wersji cyfrowej przez Portal Informacji Technicznej.

Ce n a pa k

ietu brutto

3100zł

12 numerów
+ dostęp online

ATEST – Ochrona Pracy jest miesięcznikiem ogólnopolskim, ukazującym się na rynku
od 1947 roku, zajmującym się problematyką bezpieczeństwa pracy, środków ochrony i zabezpieczeń pracowników, technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
prowadzonych procesów i technologii, ochrony przeciwpożarowej, edukacji bhp,
medycyny i fizjologii pracy, prawa pracy i przepisów bhp, promocją dobrych praktyk, psychospołecznymi aspektami środowiska pracy itd. Miesięcznik wydawany jest
przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT. Dostępny jest
wyłącznie w prenumeracie. Miesięcznik prowadzi rozbudowaną stronę internetową
www.atest.com.pl oraz dostępne dla wszystkich internautów wirtualne muzeum bhp.
Asystent BHP – unikatowe i kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę służb BHP. To narzędzie pracy, które zawiera:
Asystent BHP Prezentacje – profesjonalny program do prowadzenia szkoleń,
stworzony na zasadzie trzy produkty w jednym:
- 33 prezentacje do szkoleń wzorcowych bhp (ponad 3000 slajdów),
- generator do tworzenia własnych szkoleń,
- pomoc prawno-merytoryczna z zakresu prawa pracy i bhp.
Asystent BHP Program – kompleksowy program wspomagający pracę służb
BHP. Przygotowany zarówno dla pracowników służby BHP zatrudnionych w zakładzie pracy, jak i osób czy firm prowadzących sprawy bhp w wielu zakładach.
Zawiera moduły główne: zakłady, struktura zakładu, dokumenty, wypadki i choroby zawodowe, ryzyko zawodowe – moduł zawiera kalkulator do obliczania
wydatku energetycznego, analiza stanu bhp w zakładzie, szkolenia.
Pracę z Asystentem BHP Program ułatwiają moduły pomocnicze: rejestry i wzory
dokumentów w pdf oraz narzędzia: kalendarz z funkcją terminarza.
Dodatkową funkcjonalnością jest dostęp do zakładki Asystent BHP-Serwis.
W pakiecie - Asystent BHP Program z licencją stałą i roczną gwarancją.
Asystent BHP Serwis – bogaty zbiór zawierający akty prawne z zestawieniami
wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń, a także wiele innych przydatnych informacji z zakresu prawa pracy
i bhp.
Asystent BHP Moje dokumenty – folder, w którym można gromadzić swoje
slajdy, filmy czy inne materiały.
Dane nośnika: dysk zewnętrzny SSD, pojemność 120 GB, USB 3.0, rozmiar 2,5 cala.

4

* cena zawiera podatek VAT

Ce n a pa k

ietu brutto

595zł

ATEST - Ochrona Pracy
+ Asystent BHP Serwis (dostęp online)
Prenumerata ATESTU w wersji cyfrowej obejmuje ukazujące się w 2021 r. numery
miesięcznika - dostęp do wersji cyfrowej przez Portal Informacji Technicznej.

PROMOCJE

Pakiet II

12 numerów
+ dostęp online

ATEST – Ochrona Pracy jest miesięcznikiem ogólnopolskim, ukazującym się na rynku
od 1947 roku, zajmującym się problematyką bezpieczeństwa pracy, środków ochrony i zabezpieczeń pracowników, technicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
prowadzonych procesów i technologii, ochrony przeciwpożarowej, edukacji bhp,
medycyny i fizjologii pracy, prawa pracy i przepisów bhp, promocją dobrych praktyk, psychospołecznymi aspektami środowiska pracy itd. Miesięcznik wydawany jest
przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT. Dostępny jest
wyłącznie w prenumeracie. Miesięcznik prowadzi rozbudowaną stronę internetową
www.atest.com.pl oraz dostępne dla wszystkich internautów wirtualne muzeum bhp.
Asystent BHP Serwis – bogaty zbiór zawierający akty prawne z zestawieniami wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń,
a także wiele innych przydatnych informacji z zakresu prawa pracy i bhp.
Atuty Serwisu BHP:
nowe akty prawne oraz ich ujednolicona treść po zmianach
dostępne w ciągu 24 godzin od publikacji w Dz. U.,
wyroki TK i akty prawne UE,
bogaty wybór aktywnych druków,
bieżące monitorowanie nadchodzących zmian w przepisach,
stały kontakt ze specjalistami branżowymi poprzez zakładkę
„Zapytaj specjalistę”.

* cena zawiera podatek VAT
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NOWOŚCI

SERWISY BRANŻOWE ONLINE

Asystent Serwisy online to bogate zbiory zawierające akty prawne z zestawieniami wyroków
Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczącymi poszczególnych aktów
prawnych, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń, a także wiele innych przydatnych
informacji z zakresu:
Asystent BHP Serwis – bhp i prawo pracy,
Asystent PPoż Serwis – ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowiska z budownictwem.
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NOWOŚCI

Źródło zawsze aktualnych oraz usystematyzowanych przepisów i informacji.
Atuty Serwisów – bogata zawartość i funkcjonalność:
nowe akty prawne oraz ich ujednolicona
treść po zmianach dostępne
w ciągu 24 godzin od publikacji w Dz. U.

bieżące monitorowanie
nadchodzących
zmian w przepisach

wyroki TK i akty prawne UE

stały kontakt ze specjalistami
branżowymi poprzez zakładkę
„Zapytaj specjalistę”

bogaty wybór aktywnych druków

Oferta cenowa Serwisów online:
Asystent
BHP Serwis

Asystent
PPoż Serwis

Asystent BHP Serwis
i Asystent PPoż Serwis

dostęp
miesięczny

60 zł*

60 zł*

108 zł*

dostęp
kwartalny

150 zł*

150 zł*

170 zł*

dostęp
roczny

540 zł*

540 zł*

980 zł*

* do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT

SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
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Asystent BHP – SSD

na szyfrowanym

dysku SSD
Unikatowe, wielofunkcyjne
i kompleksowe rozwiązanie
informatyczne
wspomagające
pracę służb BHP.
Jedyny taki produkt, który
dzięki swoim innowacyjnym
rozwiązaniom technicznym
i informatycznym nie ma sobie równych na rynku.

ZESKANUJ KOD QR
I OBEJRZYJ FILM

Zawiera wszystko
do codziennej
pracy w jednym miejscu !
Dane techniczne nośnika:
- dysk zewnętrzny ssd
- pojemność – 120 GB
- interfejs – USB 3.0
- rozmiar – 2,5 cala
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Asystent BHP – SSD

Asystent BHP na dysku SSD to narzędzie
pracy dla każdego nowoczesnego
i profesjonalnego Behapowca
Zawiera wszystko do codziennej pracy w jednym miejscu:
Program Asystent BHP jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym narzędziem komputerowym przygotowanym dla służb bhp. Jest przeznaczony zarówno dla pracowników służby bhp zatrudnionych
w zakładzie pracy, jak i osób czy firm prowadzących sprawy bhp w wielu zakładach.
Pracę z programem Asystent BHP ułatwiają moduły pomocnicze: przydatne rejestry i wzory
dokumentów (aktywne druki w pdf) oraz narzędzia: kalendarz z funkcją terminarza.
Dodatkową, funkcjonalnością jest Asystent BHP Serwis – bogaty zbiór zawierający akty
prawne z zestawieniami wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń,
a także wiele innych przydatnych informacji z zakresu prawa pracy i bhp.

Profesjonalny program do prowadzenia szkoleń:
 33 prezentacje do szkoleń wzorcowych bhp składające
się z ponad 3000 slajdów,
 generator do tworzenia własnych szkoleń,
 pomoc prawno-merytoryczna z zakresu prawa pracy i bhp.

Asystent Serwisy to bardzo bogate zbiory zawierające akty prawne z zestawieniami wyroków
Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczącymi poszczególnych aktów
prawnych, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń, a także wiele innych przydatnych
informacji z zakresu bhp i prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
i budownictwa.
Atuty Serwisów:
 teksty jednolite ustaw i rozporządzeń już po 24 godzinach po opublikowaniu w Dz.U.,
 stały kontakt ze specjalistami branżowymi (zadawanie pytań, zgłaszanie problemów...),
dzięki funkcjonalności „ZAPYTAJ SPECJALISTĘ”,
 możliwość wydruku wybranych treści,
 bardzo bogata zawartość,
 bieżące komentarze prawne.
Miejsce, w którym każdy Użytkownik może gromadzić swoje dowolne materiały: filmy, zdjęcia, slajdy...
Moje dokumenty
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
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Asystent BHP – SSD

OFERTA CENOWA:

Asystent BHP mini na szyfrowanym dysku SSD




Cena brut to

1650 zł *

Asystent BHP Prezentacje
Asystent BHP Serwis
Asystent BHP Moje dokumenty

Moje dokumenty

Asystent BHP midi na szyfrowanym dysku SSD




Asystent BHP Program (licencja stała)
Asystent BHP Serwis
Asystent BHP Moje dokumenty

Cena brut to

2800 zł *

Moje dokumenty

Cena brut to

Asystent BHP maxi na szyfrowanym dysku SSD





Asystent BHP Program (licencja stała)
Asystent BHP Prezentacje
Asystent BHP Serwis
Asystent BHP Moje dokumenty

3500 zł *

Moje dokumenty

Cena brut to

Asystent BHP maxi PLUS na szyfrowanym dysku SSD
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Asystent BHP Program (licencja stała)
Asystent BHP Prezentacje
Asystent BHP Serwis
Asystent PPoż. Serwis
Asystent BHP Moje dokumenty

SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE

4100 zł *

Moje dokumenty

* cena zawiera podatek VAT

Asystent BHP Program

Kompleksowy i profesjonalny
program komputerowy
wspomagający
pracę służb bhp

Program Asystent BHP jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym
narzędziem komputerowym przygotowanym dla służb bhp.
Jest przeznaczony zarówno dla pracowników służby
bhp zatrudnionych w zakładzie pracy, jak i osób czy firm
prowadzących sprawy bhp w wielu zakładach.
Zawiera moduły główne:
zakłady – pozwala na wprowadzanie podstawowych informacji o zakładach
pracy, które będą w zasięgu działania programu,
struktura zakładu – daje możliwość umieszczania informacji i opisu wydziałów, stanowisk pracy oraz danych personalnych pracowników,
dokumenty – przeznaczony do wprowadzania informacji o przebiegu
zatrudnienia pracownika, szczegółowych informacji o stanowiskach pracy oraz
sporządzenia dokumentacji związanej z czynnikami rakotwórczymi i szkodliwymi, badaniami lekarskimi, kursami…,
wypadki i choroby zawodowe – moduł, który umożliwia przygotowanie dokumentacji dla: wypadków przy pracy, wypadków w drodze do lub z pracy, wypadków przy pracy osób nie będących pracownikami oraz chorób zawodowych,
ryzyko zawodowe – pozwala na ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku
pracy i sporządzanie kompletnej dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego,
jedną z czterech metod: RISK SCORE, PHA, PN-N-18002, SOOP. Co więcej
zawiera przykładowe, aktywne oceny ryzyka na często występujących stanowiskach pracy. Moduł wyposażony także w kalkulator do obliczania wydatku
energetycznego wraz z możliwością wydruku wyników dla danego stanowiska,
analiza stanu bhp – rozbudowana lista kontrolna zawierająca ponad 50 przykładowych pytań podzielonych na 12 kategorii. Istnieje również możliwość tworzenia własnych kategorii i pytań oraz dodawania ich do bazy pytań istniejących.
Część opisowa pozwala na szczegółową interpretację przeprowadzonej analizy,
szkolenia – umożliwia tworzenie pełnej dokumentacji do szkoleń wstępnych
i okresowych: dziennika, listy obecności, zaświadczeń i protokołu egzaminacyjnego.
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
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Asystent BHP Program

Pracę z programem Asystent BHP ułatwiają moduły pomocnicze: przydatne rejestry i wzory dokumentów (aktywne druki w pdf) oraz narzędzia: kalendarz z funkcją terminarza.
Dodatkową, funkcjonalnością jest Asystent BHP Serwis – bogaty zbiór zawierający akty prawne z zestawieniami wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Polskich Norm oraz prawa UE dotyczącymi poszczególnych aktów prawnych, aktywne druki oraz projekty ustaw i rozporządzeń,
a także wiele innych przydatnych informacji z zakresu prawa pracy i bhp.

Licencja stała

Cena netto

2100 zł *

Na jedno stanowisko (ważna z fakturą VAT, która jest dowodem
legalnego nabycia programu) z roczną gwarancją, która obejmuje:

Wersja
sieciowa

- upgrade czyli nowe wersje programu – aktualizacja w zakresie nowych wersji funkcjonalnych oraz zmian prawnych,

Wersja sieciowa programu Asystent BHP
(licencja stała i licencja czasowa)

- pomoc techniczną,

- od 1 do 5 stanowisk – dopłata 50%
wartości programu za każde stanowisko

- opiekę merytoryczną czyli zadawania pytań poprzez zakładkę „zapytaj specjalistę”,
- dostęp do Asystent BHP Serwis,
Po upływie roku, Klient ma dostęp do wszystkich funkcjonalności programu Asystent BHP,
z wyjątkiem nowych aktualizacji oraz zakładki: Asystent BHP Serwis.

- od 6 do 10 stanowisk – dopłata 40%
wartości programu za każde stanowisko
- powyżej 10 stanowisk – cena uzgadniana
indywidualnie

Każdy, kto zakupił licencję stałą, po upływie rocznej gwarancji, może opłacić kolejny
roczny abonament aktualizacyjny lub wykupić aktualizację jednorazową do najnowszej wersji,
korzystając ze specjalnej oferty cenowej:
- roczny abonament aktualizacyjny
(w abonamencie: bieżąca aktualizacja programu za pomocą
Internetu, w zakresie nowych wersji funkcjonalnych oraz
zmian prawnych, pomoc techniczna i opieka merytoryczna,
dostęp do Asystent BHP Serwis)
- aktualizacja jednorazowa
do najnowszej wersji programu (bez pomocy technicznej,
konsultacji merytorycznych oraz dostępu do Asystent BHP Serwis)

Licencja czasowa

Cena netto

799 zł *

Cena netto

1000 zł *

- cena uzgadniana indywidualnie

Cena netto

1500 zł *

Na jedno stanowisko (ważna z fakturą VAT, która jest dowodem legalnego nabycia
programu), 12 miesięczna, w ramach której:
- upgrade czyli nowe wersje programu – aktualizacja w zakresie nowych wersji funkcjonalnych oraz zmian prawnych,
- pomoc techniczną,
- opiekę merytoryczną czyli zadawania pytań poprzez zakładkę „zapytaj specjalistę”,
- dostęp do Asystent BHP Serwis,
Po upływie licencji, Klient ma program w wersji tylko do wydruku.
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Wersja
edukacyjna
dla szkół
Wymagania techniczne:
Program Asystent BHP przeznaczony do pracy
w systemie MS Windows 7/8/10.
Konfiguracja minimalna:
- procesor Pentium 800
- pamięć RAM 512 MB
- wolne miejsce na dysku 120 MB
- rozdzielczość ekranu 1280 × 800
- zainstalowana dowolna drukarka.
Dokumenty sporządzone w programie można
bezpośrednio drukować, a ponadto eksportować
i zapisać jako: HTML dokument, EXCEL skoroszyt
(OLE, XML), RTF dokument, PDF dokument, JPEG
obraz, BMP obraz, TIFF obraz.

Asystent BHP Prezentacje

3 produkty
w JEDNYM
Produkt nagrodzony
złotym medalem
MTP SAWO 2014

na szyfrowanym

dysku SSD

33 prezentacje do szkoleń
wzorcowych BHP składające
się z ponad 3000 slajdów
program do tworzenia
własnych szkoleń
pomoc prawno-merytoryczna
z zakresu prawa pracy i bhp

Asystent BHP Prezentacje – program który ma budowę modułową. Cztery podstawowe moduły to: SZKOLENIA, MOJE SZKOLENIA, PREZENTACJE i MOJE PREZENTACJE. Jest nowoczesnym, mobilnym i ergonomicznym narzędziem pracy dla każdego wykładowcy. Daje możliwość profesjonalnego prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem:
wzorcowych szkoleń z zakresu BHP składających się z 33 tematycznych prezentacji opracowanych przez wybitnych specjalistów branżowych:
- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
- szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
- szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych,
- szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych,
- szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania, usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbest,
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni;
własnych szkoleń przygotowanych w oparciu o gotowe prezentacje i slajdy tematyczne oraz własne prezentacje i slajdy przy użyciu specjalnego generatora działającego w programie.

SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
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Asystent BHP Prezentacje

Asystent BHP Prezentacje na dysku SSD
mniejsza / większa czcionka
możliwość
przełączenia między
podwójnym / pojedynczym
oknem
linki do
przepisów prawnych

szybkie
przewijanie
prezentacji

szybkie przewijanie slajdów

Cena brutto

1650 zł*
Cena zawiera roczny abonament
w ramach którego:
aktualizacje programu,
opieka merytoryczna czyli
możliwość zadawania pytań
poprzez zakładkę "Zapytaj
specjalistę"
dostęp online do Asystent
BHP Serwis.
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Poradnik służby BHP

KSIĄŻKI

już wkrótce w sprzedaży!

Jedyne na r ynku

NAJNOWSZE WYDANIE

Poradnik stanowi bogate kompendium wiedzy, która została uporządkowana, usystematyzowana i ustrukturyzowana gwarantując
tym samym niezbędną pomoc dla każdej osoby zaangażowanej w działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Praca zbiorowa, powstała w oparciu o ponad 20-letnią współpracę Wydawcy z wieloma autorami – specjalistami branżowymi.
Składa się z dziewięciu części:
1. System ochrony pracy i jego instytucje
2. Prawo pracy – wybrane regulacje prawne
3. Środowisko, obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
4. Maszyny i inne urządzenia techniczne
5. Zagrożenia środowiska pracy
6. Procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia
7. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sytuacje awaryjne
8. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
9. Profilaktyka
W ramach powyższych części omawiane są najważniejsze problemy związane z bezpieczną pracą, z uwzględnieniem wszystkich
elementów procesów pracy.
Poradnik polecany jest zarówno dla pracowników służby BHP, jak również dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym
zakresie. Dla stawiających pierwsze kroki w tej profesji (uczniów, studentów) stanowi obszerną i usystematyzowaną bazę wiedzy
niezbędnej do nauki i przyszłej pracy. Materiały zebrane w poradniku oparte są na obowiązujących aktach prawnych.

Poradnik został wydany w nowoczesnej formie, uwzględniającej najlepsze sposoby przyswajania wiedzy. Zarówno kolorystyka tabel i rysunków, jak też grafika
czcionek na zielonym tle (kolor zielony – kojarzący się ze spokojem i bezpieczeństwem) poza tym, że mają pozytywny wpływ na czytelnika, sprzyjają także absorpcji wiedzy. Poradnik jest również bogato ilustrowany, a kolorystyka tychże ilustracji spełnia wymogi prawidłowej percepcji ergonomicznej obrazu.

Uwaga!
* cena zawiera podatek VAT

Specjalna oferta cenowa dla studentów  Sprawdzaj na https://sklep.tarbonus.pl
SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE
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KSIĄŻKI

Seria wydawnicza
powstała w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje

Szczególnie polecana uczestnikom szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jako doskonały materiał dydaktyczny, który w sposób przejrzysty – poprzez kolorowe diagramy, zdjęcia i tabele – prezentuje kolejne tematy poszczególnych szkoleń.

Cena

netto

40 zł*

Cena

Pracodawca i kierownik

netto

40 zł*

Materiały dydaktyczne do szkolenia
okresowego z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy

Materiały dydaktyczne do szkolenia
okresowego z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy

Książka zawiera niezbędne informacje pozwalające na organizowanie bezpiecznych stanowisk pracy oraz prowadzenie działalności
zakładu pracy w sposób bezpieczny. Pozwala
na zapoznanie się z najnowszymi regulacjami
prawnymi w tym zakresie, omawiając jednocześnie metody wprowadzania tych regulacji
w życie.

Książka porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. Szczególny nacisk położono w
niej na kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ergonomii.
Omówiono również nowoczesne rozwiązania
techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.

Stron 196, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.

Cena

netto

30 zł*

Stron 138, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.

Cena

Pracownik na stanowisku
robotniczym

Materiały dydaktyczne do szkolenia
okresowego z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy
Książka zawiera bardzo rozbudowany moduł
związany z profilaktyką wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz właściwym postępowaniu przy ich zaistnieniu. Oprócz przedstawienia zasad i możliwości zapobiegania takim
wydarzeniom, zawiera też przykłady wypadków, które zaistniały naprawdę oraz podaje
sposoby działania w razie zaistnienia takich
zdarzeń (alarmowanie, udzielanie pierwszej pomocy, zasady użycia sprzętu ppoż.).
Stron 84, oprawa miękka foliowana

Pracownik
inżynieryjno-techniczny

netto

30 zł*

Pracownik na stanowisku
administracyjno-biurowym
Materiały dydaktyczne do szkolenia
okresowego z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy
W książce szczególny nacisk położono na właściwą organizację stanowiska pracy dla pracowników administracyjno-biurowych i zagrożenia związane z taką pracą. Nie zapomniano
też o zasadach udzielania pierwszej pomocy
oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
Stron 82, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.

Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy
cena uzgadniana indywidualnie.
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KSIĄŻKI

Cena

netto

90 zł*
Ocena ryzyka zawodowego
Książka przedstawia kompleksowy sposób podejścia do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.
W rozdziałach 1-7 podano podstawowe wiadomości dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym, definicje oraz podstawy
prawne oceny ryzyka zawodowego. Omówiono również kroki, jakie należy podjąć, aby poprawnie ocenić ryzyko zawodowe,
a następnie wyeliminować je lub ograniczyć. Podano także zasady informowania pracowników o ryzyku zawodowym na ich
stanowiskach.
Również w rozdziale 7 została opisana metoda oceny obciążenia psychicznego. W rozdziale 8 zostały przedstawione metody
oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk.
Na dołączonej do książki płycie zamieszczono kilkadziesiąt przykładowych ocen ryzyka dla różnorodnych stanowisk pracy.
Oceny wykonane są jedną z trzech metod:
- wstępna analiza zagrożenia PHA,
- matryca ryzyka według normy PN-N-18002,
- wskaźnik ryzyka RISC SCORE
Autorzy:
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, dr inż. Adam Słomka
Stron 182, oprawa miękka foliowana

Cena

netto

90 zł*
Poradnik inspektora ochrony przeciwpożarowej
Niniejszy poradnik stanowi pomoc dla osób pełniących obowiązki inspektorów ochrony przeciwpożarowej przybliżając szeroką tematykę dotyczącą ochrony przeciwpożarowej. Autor w sposób kompleksowy opisuje m.in. przeciwpożarowe wymagania budowlane, gaśnice i środki gaśnicze oraz urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.
Do książki dołączona jest płyta, zawierająca akty prawne i inne zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Autor:
st. bryg. mgr inż. poż. Krzysztof T. Kociołek
Stron 188, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.

* do ceny należy doliczyć 5% podatku VAT
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Cena

netto

KSIĄŻKI

50 zł*

Ergonomia
Książka przeznaczona jest dla tych osób, które w ramach swoich ról zawodowych kształtują bezpieczne warunki pracy.
Zasadnicze problemy przedstawione w opracowaniu ujęto w III rozdziały, wyodrębniając obszar funkcjonowania człowieka
w sytuacji pracy, zagrożenia w pracy oraz procedury kształtowania warunków pracy. Na funkcjonowanie człowieka w pracy
spojrzano przez pryzmat szeregu dyscyplin naukowych: psychologii i socjologii pracy, antropometrii, psychologii inżynieryjnej, psychologii organizacji zarządzania, nauk technicznych oraz prawa pracy. Nauki te tworzą interdyscyplinarny charakter
ergonomii. W opracowaniu pokazano jak znaczący jest udział ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.
Zaprezentowano szereg zasad ergonomicznych w projektowaniu maszyn i urządzeń, stanowisk pracy, procesów technologicznych itp.
Przedstawiono duży asortyment narzędzi badawczych służących do diagnozowania warunków pracy.
Autor:
dr Stanisław Wieczorek
Recenzent:
prof. dr hab. Mieczysław Trzeciak
Stron 288, oprawa miękka foliowana

Cena

netto

70 zł*

Organizacja bezpiecznej pracy
Książka stanowi znakomity podręcznik dla wszystkich osób kreujących bezpieczne i przyjazne dla człowieka środowisko
pracy. Autorzy skupiają się na przybliżeniu sposobów tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy przy wykorzystaniu ergonomii oraz organizacji i zarządzania. W poszczególnych rozdziałach książki zaprezentowany został rozwój i formy organizacji
pracy oraz omówiono funkcje zarządzania, planowania, motywowania, kontrolowania, jak też marketingu. Ponadto, opisano
udział ergonomii w kształtowaniu stanowiska pracy. Uwzględniając układy: człowiek-maszyna-otoczenie oraz człowiek-praca-środowisko, wskazano na zasadnicze parametry środowiska pracy oraz środowiska ogólnospołecznego wpływające na
komfort i efektywność pracy. Książka przybliża również zagadnienia wdrażania i integracji procedur zapewniających tworzenie odpowiedniego środowiska pracy z uwzględnieniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczną
i higieniczną pracą wraz z analizą kosztów i korzyści związanych z wprowadzaniem tych procedur.
Autorzy:
dr Stanisław Wieczorek, dr hab. inż. Paweł Żukowski
Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Penc, dr hab. inż. Kazimierz Winnicki
Stron 234, oprawa miękka foliowana

Cena

netto

40 zł*

Poradnik społecznego inspektora pracy
Zbiór informacji niezbędnych do sprawnego działania organów społecznej inspekcji pracy w przedsiębiorstwach. Książka
zawiera podstawy prawne działalności, strukturę oraz sposób wyboru SIP, podstawowe prawa i obowiązki, wynagrodzenie,
uprawnienia, odpowiedzialność społecznych inspektorów pracy. Uzupełnieniem całości są załączniki, na które składają się
wybrane akty prawne.
Autor:
Marek Gałusza
Stron 140, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
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netto

60 zł*

Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładzie. Poradnik

KSIĄŻKI

Cena

Zagadnienia zawarte w niniejszym poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz dla zawodowych służb bhp podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
Książka podzielona jest na dwie części:
Część I - zawiera wymagania przepisów, które są pomocne przy opracowywaniu oceny stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładzie.
Część II - przedstawia sposób postępowania przy wykonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie oraz wzór oceny stanu bhp
w zakładzie.
Autorzy:
Marek Gałusza, Marian Śmidowski, Kazimierz Werner
Stron 132, oprawa miękka foliowana

Cena

netto

30 zł*

Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie bhp
Książka zawiera wzory programów szkoleń bhp (wstępne, okresowe) dla różnych grup: pracodawców, pracowników
administracyjno-biurowych i inżynieryjno-technicznych, robotników, służb bhp. Programy te są niezbędne dla wykładowców i zawierają kompendium zagadnień, które wykładowcy winni jeszcze wzbogacić o aktualne przepisy i Polskie Normy
w określonej tematyce. Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca przykładowe wzorcowe programy szkoleń.
Autor:
Kazimierz Werner
Stron 196, oprawa miękka foliowana

Cena

netto

35 zł*

Palenie tytoniu w zakładzie pracy i przestrzeni publicznej.
Regulacje prawne
Zamierzeniem książki jest z jednej strony przegląd obowiązujących w RP przepisów regulujących problematykę związaną
z paleniem tytoniu wraz z ich omówieniem wykładniowym, a z drugiej skrótowe ukazanie skutków prawno-ekonomicznych
wynikających z braku rzeczywistego i skutecznego oddziaływania prewencyjnego. Autor po dokonaniu analizy problemu
przedstawia propozycje rozwiązań naprawczych.
Książka jest adresowana do pracodawców oraz, działających w ich imieniu, inspektorów bhp, w tym przede wszystkim
dyrektorów szkół i rektorów wyższych uczelni, a także podmiotów zajmujących się od strony publicznej ochroną przed
skutkami palenia tytoniu.
Autor:
Tadeusz M. Nycz
Stron 134, oprawa miękka foliowana

* do ceny należy doliczyć 5% podatku VAT
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Cena

netto

KSIĄŻKI

30 zł*

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Poradnik udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, które mogą się zdarzyć wszędzie - w pracy, w domu, na
ulicy. Zawiera niezbędne wiadomości, poparte odpowiednimi rysunkami i schematami mającymi na celu nauczyć każdego
czytelnika właściwej oceny zagrożenia przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy oraz najpotrzebniejszych w
krytycznym momencie zachowań.
Autor:
dr n. med. Grzegorz Gałuszka
Recenzent:
prof. dr hab. n. med. Romuald Lewicki
Stron 80, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.

Cena

netto

60 zł*

Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja,
postępowanie, orzecznictwo
Poradnik porządkujący sprawy wypadków zaistniałych w bardzo różnych sytuacjach oraz chorób zawodowych. Omawia
podstawy prawne kwalifikowania zdarzeń jako wypadki lub choroby zawodowe oraz sposób ich dokumentowania, a także sprawy związane ze świadczeniami wynikającymi z faktu ich zaistnienia. Książka zawiera również szereg załączników
przedstawiających m. in. wzory podstawowych dokumentów, niezbędnych do sporządzenia w razie zaistnienia wypadku.
Autorzy:
Marek Gałusza, Wiesław Langer
Stron 116, oprawa miękka foliowana

Cena

netto

20 zł*

Wypadki i choroby zawodowe – analiza i koszty
Niniejsze opracowanie w przystępny i czytelny sposób omawia analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz szczegółowo opisuje związane z tym koszty. Ponadto podaje sposób wyliczania kosztów wraz z przykładowymi wzorami formularzy: „Kartą kosztów wypadku przy pracy” i „Kartą kosztów choroby zawodowej”.
Jednocześnie niniejsza książka stanowi naturalne uzupełnienie tytułu „Wypadki i choroby zawodowe – dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo”.
Autor:
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka
Stron 70, oprawa miękka foliowana
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KSIĄŻKI

Cena

netto

40 zł*

BHP budowlańca. Poradnik
Poradnik prezentuje zagadnienia związane z bezpiecznym wykonywaniem pracy w budownictwie. Stanowi kompendium
wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń oraz wymagań dotyczących zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji
procesu budowlanego.
Opracowanie zostało podzielone na 5 działów:
I. Wybrane informacje dotyczące budowy
II. Przygotowanie terenu budowy
III. Bezpieczne prowadzenie prac na budowie
IV. Ochrona przeciwpożarowa
V. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Płyta DVD stanowiąca integralną część poradnika zawiera akty prawne i prezentacje z zakresu budownictwa: projekt budowlany; uczestnicy procesu budowlanego; samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; ocena ryzyka zawodowego;
szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania, usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbest; wypadki przy pracy i choroby zawodowe; prace szczególnie niebezpieczne; systemy oceny zgodności; niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny. Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru,
a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.
Autorzy: praca zbiorowa, w której zamieszczono teksty autorstwa specjalistów branżowych: Marka Gałuszy,
Grzegorza Gałuszki, Krzysztofa T. Kociołka
Stron 192, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.

Cena

netto

70 zł*

Poradnik spawacza
Zasadniczą część książki stanowią informacje na temat 6 metod spawania, w tym spawania acetylenowo-tlenowego
(proces 311), 4 metod spawania łukowego (procesy 131, 135, 138 i 141) oraz cięcia termicznego.
W sposób przekrojowy przedstawiono również, m.in.: metalowe materiały konstrukcyjne, zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym, pozycje spawania, źródła energii wykorzystywane w spawalnictwie, przygotowanie metali do spawania
i po spawaniu, materiały dodatkowe do spawania i gazy spawalnicze, niezgodności i pękanie złączy, zasady bhp na stanowiskach spawalniczych, instrukcja technologiczna spawania, zasady kwalifikowania: technologii, personelu i zakładów
wytwarzających. Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na spawaczy uczestniczących w kursach
spawania połączeń pachwinowych i doczołowych blach i rur metodami łukowymi i spawania gazowego. Należy je również
traktować jako niezbędny materiał dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat
spawania.
Autor:
dr Ziemowit Wilk
Stron 184, oprawa miękka foliowana

* do ceny należy doliczyć 5% podatku VAT
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Cena

netto

KSIĄŻKI

60 zł*

Wózki jezdniowe
Praktyczny poradnik do szkoleń
Praktyczny poradnik do szkoleń, który zawiera kompleksowy, a zarazem niezbędny materiał potrzebny do uzyskania uprawnień na obsługę wózków jezdniowych. W przystępny sposób opisuje techniki bezpiecznego manewrowania, a także przewożenia osób oraz rzeczy. Autorzy przedstawiają między innymi wózki unoszące prowadzone przez operatora i z podestem
dla operatora, wózki podnośnikowe: z czołowym mechanizmem podnoszenia, z bocznym mechanizmem podnoszenia,
prowadzone przez operatora, specjalizowane z obsługującym podnoszonym wraz z ładunkiem, specjalizowane czołowo-boczne. Książka jest najlepszym i najbardziej aktualnym kompendium wiedzy z tego zakresu, gdyż przedstawione w niej
wózki jezdniowe są obecnie najczęściej wykorzystywane.
Autorzy:
UWAGA!!!
Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski
Wydanie dostępne również
Stron 152, oprawa miękka foliowana

w wersji ukraińskiej

Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.

Cena

netto

60 zł*

Urządzenia dźwignicowe – suwnice
Praktyczny poradnik do szkoleń
Niniejszy poradnik stanowi pomoc w przyswojeniu wiedzy koniecznej do bezpiecznej obsługi urządzeń suwnicowych, a także
w uzyskaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do obsługi tego rodzaju urządzeń. Opracowanie podzielone zostało na
dziesięć rozdziałów, w ramach których czytelnicy mają możliwość zapoznania się z wymaganiami formalnymi stawianymi
operatorom, aspektami technicznymi oraz zasadami bezpiecznej eksploatacji suwnic. Cennym uzupełnieniem niniejszej
pozycji są liczne zdjęcia, rysunki oraz schematy.
Każdy rozdział zakończony jest pytaniami kontrolnymi, pozwalającymi na bieżąco sprawdzać przyswojony materiał.
Autorzy:
Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski
Stron 160, oprawa miękka foliowana
Uwaga!
Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.

Cena

netto

40 zł*
Hakowy. Praktyczny poradnik do szkoleń
Doskonały poradnik opisujący zasady organizacji pracy przy szeroko rozumianym zmechanizowanym przemieszczaniu ładunków.
Zawiera najistotniejsze informacje związane z pracą hakowego (sygnalisty).
Opracowanie zostało podzielone na 6 działów:
I. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
II. Wymagania stawiane hakowym
III. Podstawowe wiadomości o dźwignicach
IV. Zawiesia
V. Bezpieczna organizacja prac przeładunkowych z użyciem dźwignic
VI. Pierwsza pomoc przedlekarska
Książka stanowi bardzo dobry materiał dydaktyczny dla osób chcących zdobyć kwalifikacje konieczne do wykonywania
pracy na stanowisku hakowego.
Autorzy: praca zbiorowa, w której zamieszczono teksty autorstwa specjalistów branżowych:
Marka Gałuszy, Grzegorza Gałuszki, Lecha Michalskiego, Piotra Nowak-Borysławskiego
Stron 92, oprawa miękka foliowana
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KSIĄŻKI

Seria BEZPIECZEŃSTWO W ENERGETYCE dedykowana jest dla wszystkich,
którzy chcą uzyskać świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci na podstawie rozporządzenia MGPiPS z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci, zwane dalej „uprawnieniami energetycznymi”.
Każda z książek składa się z dwóch zasadniczych części:
część teoretyczna – omawiająca podstawowe zasady działania określonych urządzeń, instalacji i sieci,
część praktyczna – dotycząca eksploatacji określonych grup urządzeń, instalacji
i sieci.
Każda z tych części podzielona jest na rozdziały, na których końcu umieszczone są
pytania dotyczące treści zawartej w rozdziale.

Cena

netto

60 zł*

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych
W książce omówiono zasady działania urządzeń elektroenergetycznych oraz rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi
przy ich obsłudze, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochroną przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożenia związane z występowaniem elektryczności statycznej. Omówiono podstawy ochrony przeciwprzepięciowej
i zasady stosowania urządzeń elektrycznych w warunkach zagrożenia wybuchowego. Zagadnienia bezpieczeństwa
eksploatacji zostały przedstawione w aspekcie obowiązujących norm i przepisów przy uwzględnieniu europejskiego
systemu certyfikacji i dyrektyw. Książka przeznaczona jest dla pracowników służby bhp, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji)
oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).
Zawiera dodatkowe informacje na temat badań i pomiarów eksploatacyjnych niektórych urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, linie kablowe, urządzenia napędowe, spawarki, urządzenia prostownikowe i
akumulatorowe). Stanowi również pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminów na uzyskanie
świadectw kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych.
Autorzy:
WAŻNE!
dr inż. Jan Strojny , dr inż. Jan Strzałka
Stron 224, oprawa miękka foliowana

Książka została wzbogacona o pytania
kontrolne wrtaz z odpowiedziami.

Uwaga! Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.

* do ceny należy doliczyć 5% podatku VAT

SPRAWDŹ KONIECZNIE AKTUALNE CENY PRODUKTÓW WYDAWNICZYCH I PROMOCJE

23

KSIĄŻKI

Cena

netto

40 zł*

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
w energetyce cieplnej
Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi. Opisane zostały m.in. zakres instrukcji eksploatacji oraz
bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych, wymagania budowlane i techniczne odnośnie kotłowni, zakresy
odpowiedzialności przy eksploatacji i remontach urządzeń, zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne oraz zasady
przygotowania miejsca pracy. Książka przeznaczona jest dla pracowników służb bhp, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz
pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru). Stanowi również pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminów na uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych
eksploatacji i dozoru urządzeń cieplno-mechanicznych.
WAŻNE!
Autor:
Książka została wzbogacona o pytania
Jan Krupa
Stron 84, oprawa miękka foliowana

kontrolne wrtaz z odpowiedziami.

Uwaga! Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.

Cena

netto

60 zł*

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych
Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego z zakresu energetyki gazowej, a szerzej gazownictwa. Opisane zostały
własności toksyczne i wybuchowe paliw gazowych stosowanych w gospodarce komunalnej i przemysłowej. Przedstawiono zagrożenia związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz metody zapobiegania ich powstawaniu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych.
Po raz pierwszy w literaturze krajowej poruszono problematykę dotyczącą gazów skroplonych (LNG) i kriogeniki. Drugi
blok tematyczny to zagadnienia dotyczące gazów przemysłowych i ochrony środowiska. Książka będzie użyteczna w
pracy zarówno służb bhp, jak i osób zainteresowanych bezpieczeństwem pracy, pomoże zaznajomić się z zagrożeniami
występującymi w branży gazowniczej i pozwoli, często przed czasem, je zdefiniować i skutecznie wyeliminować. Stanowi również pomoc dydaktyczną dla osób przygotowujących się do egzaminów na uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych
eksploatacji i dozoru urządzeń gazowniczych.
WAŻNE!
Autor:
Książka została wzbogacona o pytania
dr inż. Mariusz Łaciak
kontrolne wrtaz z odpowiedziami.
Stron 220, oprawa miękka foliowana
Uwaga! Przy zakupie większej ilości egzemplarzy cena uzgadniana indywidualnie.
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ISS

iss

internetowy
system
szkoleń

ISS - nowoczesna aplikacja internetowa, która powstała
w oparciu o system Asystent BHP Prezentacje.
Umożliwia przeprowadzanie szkoleń „na odległość”.
Zawiera szkolenia wzorcowe BHP. Dodatkowa czescia
ISS-u mogą być materiały dydaktyczne dostarczane

w formie książkowej.

Zalety Internetowego Systemu Szkoleń:
dostępność 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
nowoczesność i mobilność,
multimedialność: profesjonalny lektor,
ćwiczenia interaktywne, animacje,
atrakcyjny proces szkolenia pozwalający na
dostosowanie tempa przyswajania wiedzy do
indywidualnych możliwości każdej osoby,
bieżący kontakt z konsultantami,
ograniczenie kosztów szkoleń, takich jak: wynajem
sali, sprzętu, wynagrodzenie wykładowcy, dojazd do
ośrodka szkoleniowego, nocleg, delegacja, itp.,
zawsze aktualny i zgodny z wymogami prawnymi,
szybka organizacja szkoleń, w dowolnym czasie
i miejscu dla dowolnej grupy osób.
25

ISS

Szkolenia wyjazdowe otwarte
Zapraszamy na nasze szkolenia otwarte wyjazdowe organizowane w pięknych krajobrazowo miejscowościach.
Zapewniamy komfortowe warunki pobytowe w sprawdzonych hotelach, bardzo dobrą organizację oraz przyjemną
atmosferę sprzyjającą uzyskiwaniu i uzupełnianiu wiedzy, stosujemy sprawdzone i skuteczne metody nauczania,
zatrudniamy najlepszych specjalistów.

Tematyka szkoleń otwartych wyjazdowych w 2021 r.:
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracowników służby bhp
i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla osób kierownictwa i dozoru ruchu
zakładów górniczych wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych
zakładów górniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp pracodawców
i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji BHP

Usługi szkoleniowe
szkolenia BHP
szkolenia zawodowe: UTB, wózki jezdniowe z napędem silnikowym, ADR
uprawnienia energetyczne – świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku E i D
inne, m.in.: Zarządzanie ryzykiem pożarowym w obiektach, Zarządzanie czasem pracy,
Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, Ochrona radiologiczna
pacjenta…
szkolenia w zakresie III klasy uprawnień – operator koparko-ładowarek (wszystkie typy),
operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, operator narzędzi udarowych ręcznych,
operator przecinarek do nawierzchni dróg
Szczegóły oferty na stronie
26
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www.tarbonus.pl

siedziba:
TARBONUS Sp. z o. o.
siedziba: ul. Lublańska 34
31-476 KRAKÓW,
TARBONUS
Sp.616
z o.o.
tel./fax: (12)
21 30
31-231 KRAKÓW,
ul. Bociana 17
info.krakow@tarbonus.pl

tel./fax: (12) 616 21 30
info.krakow@tarbonus.pl
sprzedaż wysyłkowa:
TARBONUS Sp. z o.o. - Dział Marketingu i Handlu
39-400 TARNOBRZEG, ul. Moniuszki 1
NIP 867-19-72-415
tel./fax: (15) 822 55 37 wew. 26, 27
sprzedaż wysyłkowa:
e-mail: marketing@tarbonus.pl

Chcesz być
na bieżąco
z BHP?

TARBONUS Sp. z o.o. - Dział Marketingu i Handlu
39-400 TARNOBRZEG, ul. Moniuszki 1
NIP 867-19-72-415
tel./fax: (15) 822 55 37 wew. 26, 27
e-mail: marketing@tarbonus.pl

wejdź
koniecznie na:
www.asystentbhp.pl

Oddziały i biura firmy:

Oddziały i biura ﬁrmy:
ODDZIAŁ W KIELCACH
W KIELCACH
ul.ODDZIAŁ
Sienkiewicza
59, 25-002 KIELCE
ul. Sienkiewicza
tel./fax59,
(41)25-002
343 11 KIELCE
71
tel./fax
tel./fax
(41)(41)
343344
11 71
7163
info.kielce@tarbonus.pl
tel./fax
(41) 344 71 63

info.kielce@tarbonus.pl

ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
ODDZIAŁ1,W39-400
TARNOBRZEGU
ul. Moniuszki
TARNOBRZEG
ul. Moniuszki
1, 39-400
tel. (15)
823 69 TARNOBRZEG
20
fax (15)
2069
wew.
tel. 823
(15) 69
823
2012
szkolenia.tarnobrzeg@tarbonus.pl
fax (15) 823 69 20 wew. 12

szkolenia.tarnobrzeg@tarbonus.pl

ODDZIAŁ W KRAKOWIE
KRAKOWIE
ul. Lublańska ODDZIAŁ
34. lok. 44,W31-476
KRAKÓW
ul. Bociana
17, 21
31-231
tel. (12) 616
31 KRAKÓW
tel./fax
(12) (12)
616 21
tel./fax:
6163021 31
info.krakow@tarbonus.pl
tel. 506 171 391

info.krakow@tarbonus.pl

BIURO DORADCy KLIENTA W POZNANIU
ul. Starołęcka 2/8, 61-361 POZNAŃ
ODDZIAŁ W POZNANIU
tel. kom. 506 286 444
ul. Starołęcka
2/8, 61-361 POZNAŃ
info.poznan@tarbonus.pl

tel. kom. 506 286 436
info.poznan@tarbonus.pl

ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ODDZIAŁ3,W02-685
WARSZAWIE
ul. Oskara Langego
Warszawa
ul. Jagiellońska
88,33
00-992
tel. (22) 618
00 WARSZAWA
tel./fax
(22)(22)
670 670
12 0312 03
tel./fax
info.warszawa@tarbonus.pl
info.warszawa@tarbonus.pl

