
  FR-3/PO1/PR1 

„Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP i PPOŻ.          
oraz osób wykonujących zadania tej służby”. 

(nr 4/CKU/2018) 
 

           Cel szkolenia: przeszkolenie w zakresie aktualnych przepisów i zasad BHP. 
    Adresaci szkolenia: jest dedykowane dla pracowników służby BHP i innych osób 

wykonujących zadania tej służby.  

     
CCeennttrruumm  KKsszzttaałłcceenniiaa  

UUssttaawwiicczznneeggoo 

 
                      
DIN EN ISO 
9001:2008 

  

Termin: 04-06 kwietnia 2018 r. + samokształcenie kierowane 

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Centrum Edukacji Grupa ORLEN, Płock ul. Al. Kobylińskiego 25 

 
Program szkolenia: 

 

1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa 
pracy dotyczące bezpieczeństwa higieny pracy: 
  a) zmiany w przepisach dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i 
młodocianych, 
c) problemy w interpretacji niektórych 
przepisów. 

2.Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków 
pracy. 

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

a) zagrożenia wypadkowe, 
b) hałas i drgania mechaniczne, 
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, 
d) czynniki biologiczne, 
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, 
nadfioletowe, 
f) pola elektromagnetyczne, 
g) energia elektryczna i elektryczność 
statyczna, 
h) mikroklimat środowiska pracy, 
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk 
pracy, 
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe, 
k)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 (programy 

komputerowe itp.). 
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, w tym 
zasady udzielania pierwszej pomocy                              
z możliwością ćwiczeń na fantomie. 
11.Problemy ochrony przeciwpożarowej                        
oraz ochrony środowiska naturalnego. 

godzin zajęć, w tym 4 godziny ćwiczeń 

 

Trenerzy: Specjaliści – praktycy w zakresie BHP i pierwszej pomocy 

Informacje  

i zapisy: 

Małgorzata Rogowicz – Krzeszewska, Jakub Skowron 

Centrum Edukacji Grupa ORLEN, 09-400 Płock, ul. Al. Kobylińskiego 25 pok. 29 

e-mail: malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl, jakub.skowron@centrumedukacji.pl                                                              
tel. (24) 365 86 22/25, fax. (24) 365 86 24 

Cena: 450 zł netto/brutto (VAT zwolniony) za udział jednego uczestnika w trzydniowym szkoleniu. Cena obejmuje przeprowadzenie 
szkolenia, materiały szkoleniowe do samokształcenia, serwis konferencyjny podczas przerw oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.  

Nr konta: Bank PKO BP S.A. O/Płock 04 1020 3974 0000 5102 0072 9426 

mailto:malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl


 
Karta zgłoszenia uczestnika(ów) 

 

1.  ..................................................................................................................  

2.  ..................................................................................................................  

3.  ..................................................................................................................  

w szkoleniu: Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP i PPOŻ.                                              
oraz osób wykonujących zadania tej służby 

 
Firma ..............................................................................................................  

Adres ..............................................................................................................  

Kod.......................................... Miasto .............................................................  

Tel/Fax ......................................... E-mail ........................................................  

NIP .................................................................................................................  

 
Koszt szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 450 zł netto/brutto  

 

 Opłata zostanie przekazana na konto Centrum Edukacji  
Sp. z o.o. w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

 Nieobecność zgłoszonego uczestnika lub brak pisemnej rezygnacji                   
w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty                      

w pełnej wysokości. 
 Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane                       

przez Centrum Edukacji Sp. z o. o. w Płocku wyłącznie w celach 
marketingowych. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym 

podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu 
również prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania. 

 Upoważniam Centrum Edukacji Sp. z o. o. do wystawienia faktury VAT 
bez naszego podpisu. 

 Centrum Edukacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania 
szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby chętnych.  

 
 
 
 

 
……………………………………………………………………… 

(czytelny podpis zgłaszającego i pieczątka instytucji) 

Kartę zgłoszenia proszę przesłać faksem na numer: (24) 365 86 24 lub skan na e-maila: 

malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl; jakub.skowron@centrumedukacji.pl 
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