
KARTA ZGŁOSZENIA 
Pełna nazwa zakładu pracy: .................................................................................  

.........................................................................................................................  

Adres: ...............................................................................................................  

.........................................................................................................................  

NIP: ..................................................................................................................  

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami 

Zgłaszamy udział w: 
SZKOLENIU PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP 

Toruń, 05-08.09.2017 r. 
 

Imię i nazwisko 
                         

tel./fax 
                         

E-mail 
                         
 

Imię i nazwisko 
                         

tel./fax 
                         

E-mail 
                         
 

Należność za uczestnictwo: 1600,00 zł/os.  X ……… osób = …………… zł 
Dopłata do pokoju 1-os.:  
□ NIE         □ TAK: 250,00 zł/os.  X ……… osób = …………… zł 
Zgłoszenie do 30.06.2017 r.:  
□ NIE         □ TAK: -100,00 zł/os.  X ……… osób = …………… zł 
 

Ogółem należność w wysokości ................. zł  wpłacamy przelewem 
na konto: Bank Spółdzielczy Wronki  
89 8961 0002 0000 0004 2390 0001 

 
W PRZYPADKU REZYGNACJI OSOBY PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI PRZED TERMINEM KURSU 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO POKRYCIA 50% KOSZTÓW UCZESTNICTWA. W PRZYPADKU 
NIEOBECNOŚCI KURSANTA ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO POKRYCIA 100% NALEŻNOŚCI ZA KURS. 

Upoważniamy SUKURS Wronki Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
Wyrażamy zgodę / Nie wyrażamy zgody* na wysyłanie na nasz adres (również elektronicznie) 

informacji o szkoleniach organizowanych przez SUKURS Wronki Sp. z o.o. 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić Główny księgowy...........................  Dyrektor/Prezes.............................. 

 
 

 
 
 
 
 

Uprzejmie zapraszamy  
do udziału w: 

SZKOLENIU 

PRACODAWCÓW 
WYKONUJĄCYCH ZADANIA 

SŁUŻBY BHP 
 
 

Zajęcia poprowadzą  
specjaliści-praktycy  
z zakresu prowadzonych  
przez siebie wykładów 

 

 

Termin:  05-08.09.2017 r. 

Miejsce:  Hotel „Meeting” Toruń 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Program szkolenia: 
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw Wspólnoty 
Europejskiej, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy): 

 zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp, 
 przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, 
 profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, szkolenie w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu 

pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, 
 system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia pracowników, 
 nadzór i kontrola warunków pracy, 
 problemy w interpretacji niektórych przepisów. 

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy. 

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego 
związanego z tymi zagrożeniami: 

 zagrożenia wypadkowe, 
 hałas i drgania mechaniczne, 
 szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, 
 czynniki biologiczne, 
 promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, 
 pola elektromagnetyczne, 
 energia elektryczna i elektryczność statyczna, 
 mikroklimat środowiska pracy, 
 oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, 
 zagrożenia pożarowe i wybuchowe, 
 zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów. 

4. Metody likwidacji lub ograniczania 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, w tym: 

 urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, 
 urządzania zabezpieczające, 
 środki ochrony indywidualnej. 

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

7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy 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), w tym zasady udzielania pomocy w razie wypadku. 

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 
 

Program szkolenia przewiduje 64 godziny zajęć w tym 6 ćwiczeń  

Termin: 

05-08.09.2017 r. 

Miejsce: 

Hotel „Meeting” 
ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń 

 
Cena obejmuje: 
 uczestnictwo w szkoleniu 
 materiały szkoleniowe 
 trzy noclegi w pokojach dwuosobowych 
 wyżywienie (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje) 
 przerwy kawowe 
 wycieczkę szkoleniową  

 
Kartę zgłoszenia na szkolenie należy przesłać: 
 e-mailem: sukurs@akademiabhp.com 
 wypełniając formularz na stronie 

www.sukurs-bhp.com.pl 
 pocztą na adres:  

SUKURS Wronki Sp. z o.o. 
ul. Leśna 20, 64-510 Wronki 

 
Należność za uczestnictwo w szkoleniu 
należy przekazać po otrzymaniu potwierdzenia  
uczestnictwa od SUKURS Wronki Sp. z o.o., 
na nasze konto: 

 
 Bank Spółdzielczy Wronki  
89 8961 0002 0000 0004 2390 0001 

 
 Szczegółowe informacje o szkoleniach 
  na naszej stronie internetowej  
 

 


