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

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

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

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

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

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami 

Zgłaszamy udział w: 
SEMINARIUM W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM  

I ŚRODOWISKIEM PRACY  

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.:                      + VAT 
□ 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: 

SEMINARIUM 
w zakresie zarządzania  

bezpieczeństwem  
i środowiskiem pracy  
( dla pracodawców, kierowników,  
technologów, pracowników służb  
utrzymania ruchu, służby bhp ) 
 

 
Zajęcia poprowadzą  
specjaliści-praktycy  
z zakresu prowadzonych  
przez siebie wykładów 

 

 

Termin:  05-08.09.2017 r. 

Miejsce:  Hotel „Meeting” Toruń 

 
 

 
 

 
 



Program szkolenia: 
 

 

 Dobry BEHAPOWIEC + Kultura bezpieczeństwa = Zysk  

 BEHAPOWCY i SIPOWCY – RAZEM w kierunku poprawy 

warunków pracy  

 Co konsultować z pracownikami?   

 „OBCY w pracy” – podwykonawcy, obcokrajowcy 

 Koordynacja prac w zakresie bhp  

 Które prace są niebezpieczne?  

 Problematyczne karty charakterystyki 

 Podejście do badania wypadków przy pracy  

 Wypadki przy pracy w statystykach GUS 

 Dokumentacja maszyny od odbioru do użytkowania  

 Jak podejść do oceny ryzyka zawodowego 

 Kręgosłup – jak prawidłowo eksploatować?  

 

 

Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany tematów lub zastąpienia ich innymi 

z zakresu  tematyki bhp – o czym poinformuje uczestników co najmniej 1 miesiąc przed szkoleniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

 


