Oferta
BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP
dla pracodawców, pracowników, uczniów i studentów z
terenu województwa śląskiego.

Szkolenia są w całości finansowane przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu
w ramach prewencji wypadkowej.

Celem szkoleń jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach
powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz
sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom.

1. Szkolenia oraz seminaria kierowane są do:
a) Pracodawców mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy
oraz kierujących pracownikami jak również prowadzących
jednoosobową
działalność
gospodarczą
w
jednym
z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe,
handel,
naprawa
pojazdów
samochodowych,
opieka
zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport
i gospodarka magazynowa oraz edukacja.
b) Pracowników
zatrudnionych
na
stanowiskach
robotniczych
i pracowników administracyjno biurowych
jednym
z sektorów: edukacja, przetwórstwo spożywcze, masarnie,
ubojnie oraz branża budowlana.
c) Uczniów szkół średnich i studentów wchodzących na rynek
pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy.
2) Szkolenia obejmuje swoją tematyką szkolenie okresowe bhp:
Dla uczestników z grupy a) Ramowy program szkolenia
okresowego pracodawców i innych osób kierujących
pracownikami,
czas trwania 16 godzin ( e-learning, webinarium, stacjonarne)
forma do ustalenia
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Dla uczestników z grupy b)
Ramowy program szkolenia
okresowego na stanowiskach robotniczych lub Ramowy program
szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
i innych, o których mowa w §14 ust. 2 pkt 5, oraz §14 ust. 2 pkt
6.
czas trwania 8 godzin ( e-learning, webinarium, stacjonarne)
forma do ustalenia
Dla uczestników z grupy c) zagadnienia z zakresu prawnej
ochrony pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, ubezpieczenia
społeczne
i pomoc przedlekarska.
czas trwania 5 godzin (webinarium, stacjonarne)
Szkolenie dla Studentów możemy połączyć z wymaganym
szkoleniem wstępnym. Zapewniając wpis do indeksów i
wystawiając zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
Tematyka szkoleń w poszczególnych grupach zostanie nakierowana
na:

zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe
z uwzględnieniem niewłaściwych zachowań pracowników jako
najczęstszej przyczyny wypadków przy pracy oraz sposoby
przeciwdziałania tym zagrożeniom zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r.
nr 180, poz. 1860 ze zm.),
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie
o odbytym szkoleniu okresowych bhp.
Harmonogramy oraz formę szkolenia ustalamy indywidualnie w
porozumieniu miedzy przedstawicielem uczelni dla którego
poprowadzimy szkolenia,
a
Bogusławą Nyga - przedstawicielem firmy
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