Paweł Strycharski

ABC operatora wózka widłowego (e-book)
Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub
wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy). Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT. W poradniku
zaprezentowano następujące zagadnienia:
kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego, rodzaje i budowa wózków, ładunkoznawstwo (czyli cechy,
właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków), zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym, od czego zależy stateczność i
stabilność wózka, ...
SYMBOL: eBBK1173, STRON: 135, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 90,00 zł + 23% VAT (brutto: 110,70 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Azbest. Poradnik dla pracodawcy i pracowników. Aspekty techniczne i prawne w zakresie
zabezpieczania i usuwania wyrobów oraz materiałów zawierających azbest (e-book)
Azbest jest substancją o udokumentowanym działaniu rakotwórczym. Dlatego ważne jest ograniczanie emisji jego włókien oraz eliminowanie potencjalnego źródła
narażenia dla osób przebywających w miejscu jego występowania. W trakcie eksploatacji wyrobów zawierających azbest, jego konserwacji, usuwania czy
przemieszczania następuje uwalnianie pyłu azbestowego do powietrza atmosferycznego. Uwalnianie pyłu azbestowego z niektórych wyrobów może następować
samoistnie. Wzrasta również ryzyko zanieczyszczenia powietrza azbestem w przypadku uszkodzeń mechanicznych tych wyrobów, naprawy czy usunięcia, w wyniku
przenikania pyłu uwalnianego z wyrobów azbestowych. Opracowanie szczegółowo omawia m.in.:
charakterystykę azbestu, regulacje prawne, zasady
bezpieczeństwa ...
SYMBOL: eBHP0053, STRON: 90, WYDANIE: 2014

CENA: 45,00 zł + 23% VAT (brutto: 55,35 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach galwanotechnicznych (e-book)
Wśród czynników odgrywających dużą rolę w zaburzeniach organizmu należy wymienić substancje i mieszaniny chemiczne niebezpieczne stosowane w procesach
obróbki galwanicznej, chemicznej czy mechanicznej. W opracowaniu zamieszczono najważniejsze wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w
galwanizerniach. Podano w sposób praktyczny zagrożenia przy pracach galwanotechnicznych i sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami. Szczegółowo potraktowano
szkodliwe oddziaływanie chemikaliów niebezpiecznych stosowanych w galwanizerni. Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych przy procesach
galwanotechnicznych tj. zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Może z niego korzystać też kierownictwo techniczne produkcji, począwszy od brygadzistów ...
SYMBOL: eBHP0031, STRON: 98, WYDANIE: 2012, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 35,00 zł + 23% VAT (brutto: 43,05 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obróbce drewna z uwzględnieniem prac wykończeniowych (e-book)
Drewno ma szerokie zastosowanie ze względu na łatwość obróbki, korzystne własności mechaniczne, złe przewodnictwo ciepła i elektryczności oraz możliwość łatwego
łączenia. Jego wadą jest jednak łatwopalność, niejednolita budowa wewnętrzna oraz mała odporność na działanie szkodników. Obrabiarki do drewna to jedne z
najniebezpieczniejszych maszyn, a praca przy ich obsłudze powoduje bardzo często ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć. Przekazanie pracownikom podstawowych
informacji na temat bezpiecznej obróbki drewna, w tym wykańczania obróbki stolarskiej, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy przy pracach stolarskich.
W opracowaniu m.in.: wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń i stanowisk pracy, zasady bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu ...
SYMBOL: eBHP0036, STRON: 136, WYDANIE: 2013, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (e-book)
Przetwórstwo tworzyw sztucznych to obszar gospodarki, w którym można zaobserwować dużą wypadkowość. Źródłem wielu zagrożeń jest ich niewłaściwa identyfikacja,
a także zaniedbania w sferze działań organizacyjno-technicznych, brak ocen ryzyka zawodowego czy też nieuświadamianie pracownikom ryzyka zawodowego. Biorąc
pod uwagę skalę wypadkowości, należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia z zakresu bhp, gdyż ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego są one w
dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych jednym z najważniejszych aspektów ochrony. W opracowaniu zamieszczono najważniejsze wiadomości z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych. Omówiono zagrożenia przy używaniu najważniejszych urządzeń i maszyn, sposoby ...
SYMBOL: eBHP0034, STRON: 123, WYDANIE: 2013, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 40,00 zł + 23% VAT (brutto: 49,20 zł)
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Halina Wojciechowska-Piskorska

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi
narzędziami stosowanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące
działalność leczniczą (e-book)
bestseller
Opracowanie rekomendowane podmiotom leczniczym i firmom szkoleniowym. Pracodawca okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, poddaje procedury
(bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami oraz używania środków ochrony indywidualnej) ocenie i w razie potrzeby je aktualizuje, uwzględniając przy tym:
postęp techniczny, jaki dokonał się w minionym czasie oraz dostępność na rynku ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, a także
wiedzę w zakresie bhp, w tym wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby
zawodowe. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek pacjenta przy użyciu ostrych narzędzi ...
SYMBOL: eBHP0052, STRON: 66, WYDANIE: 2013, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 40,00 zł + 23% VAT (brutto: 49,20 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratoriach chemicznych. Laboratoria: naukowo-badawcze,
doświadczalne dla przemysłu, kontrolno-ruchowe, produkcyjne (e-book)
Charakter pracy w laboratorium chemicznym jest specyficzny, praca z chemikaliami niebezpiecznymi jest związana z potencjalnymi zagrożeniami mogącymi
spowodować niebezpieczeństwo wypadku przy pracy, czy też choroby zawodowej. Posiadanie podstawowej, specjalistycznej wiedzy w dziedzinie bhp dotyczącej
stosowania niebezpiecznych chemikaliów pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy laboratoriów chemicznych, a w
przypadku awarii pozwala na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do usunięcia źródła zagrożenia i skutków zaistniałego niebezpieczeństwa. W opracowaniu
m.in.: kryteria i sposób klasyfikacji substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. oznakowanie miejsc, rurociągów, magazynów oraz opakowań ...
SYMBOL: eBHP0030, STRON: 136, WYDANIE: 2012, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Bezpieczeństwo i higiena pracy w malarni/lakierni (e-book)
W malarniach, lakierniach pracownicy narażeni są na stały kontakt z substancjami i mieszaninami chemicznymi niebezpiecznymi (farby, lakiery, emalie, rozpuszczalniki
organiczne), jak również na niebezpieczeństwo urazu, porażenia prądem elektrycznym, nadmierny hałas, wibrację, promieniowanie cieplne itp. Dodatkowo obecność
par rozpuszczalników organicznych stwarza niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy ma prawidłowa organizacja
pracy, sprawność maszyn i urządzeń, a także znajomość i ścisłe przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym zagadnieniom poświęcone jest
niniejsze opracowanie.
SYMBOL: eBHP0035, STRON: 161, WYDANIE: 2013, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 40,00 zł + 23% VAT (brutto: 49,20 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Bezpieczeństwo i higiena pracy w pralniach chemicznych (e-book)
W opracowaniu podano podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z przepisów ogólnych prawa pracy oraz rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz.469):
wymagania bhp dotyczące
budynku, pomieszczeń, stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zasady bezpiecznej pracy, przykłady instrukcji stanowiskowych, dokumentacja
oceny ryzyka zawodowego, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
SYMBOL: eBHP0032, STRON: 94, WYDANIE: 2013, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 35,00 zł + 23% VAT (brutto: 43,05 zł)
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Zdzisław Topolski

BHP w transporcie (e-book z suplementem elektronicznym)
Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin życia społecznego i gospodarczego kraju, trudno wyobrazić sobie nowoczesne społeczeństwo bez sprawnego,
bezpiecznie funkcjonującego transportu. Ruch transportowy stwarza jednak zagrożenie bezpieczeństwa osobistego - zarówno pracowników obsługi transportu, jak i
klientów, podróżnych. Postęp techniczny oraz rozwój urządzeń i maszyn powoduje konieczność określenia zasad technicznego bezpieczeństwa pracy, opartego na
obowiązujących aktach prawnych, a stanowiącego integralną część nowoczesnego, dostosowanego do aktualnych potrzeb, systemu bhp. E-book "BHP w transporcie"
to kompendium wiedzy na temat bezpiecznej pracy w transporcie:
ręcznym, wewnątrzzakładowym mechanicznym, kołowym, kolejowym, w budownictwie ...
SYMBOL: eBBK1196e, STRON: 192, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 120,00 zł + 23% VAT (brutto: 147,60 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Instrukcja postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi przy pracach czyszczących i
dezynfekcyjnych (e-book)
Zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące m.in.
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Podczas sprzątania pomieszczeń pracy pracownik jest narażony na kontakt z czynnikami
szkodliwymi i niebezpiecznymi. Niniejsze opracowanie, pomocne w odniesieniu do substancji chemicznych niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych, które
pracownicy stosują, jak też na które mogą być narażeni w trakcie wykonywanej pracy, omawia m.in.: nowe wymagania dotyczące oznakowania ...
SYMBOL: eBHP0014, STRON: 44, WYDANIE: 2012, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Karolina Kołdys

Magazynowanie chemikaliów (e-book z suplementem elektronicznym)
Magazynowanie chemikaliów jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Odmienne właściwości fizyczne, chemiczne
i biologiczne wielu substancji i mieszanin wymagają zapewnienia określonych warunków w trakcie ich przechowywania. Nieodpowiednie przystosowanie i wyposażenie
pomieszczeń magazynowych, nieprzestrzeganie kwestii związanych z magazynowaniem materiałów niezgodnych może doprowadzić do wielu negatywnych następstw
typu pożar, wybuch, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, zniszczenie mienia, zniszczenie środowiska. W publikacji wnikliwie omówiono: podstawowe zasady
bezpiecznej pracy w magazynach; zagadnienia związane ze szkoleniem pracowników w zakresie wymagań związanych z magazynowaniem i przewozem ...
SYMBOL: eBBK1117e, STRON: 184, WYDANIE: 2016, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 110,00 zł + 23% VAT (brutto: 135,30 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Obciążenie fizyczne pracy - obowiązki pracodawcy. Wydatek energetyczny - metody oceny. Zasady
wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. Zasady wyposażania pracowników w
środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (e-book)
Podczas wykonywania czynności zawodowych występuje konieczność pokonywania obciążenia fizycznego. Jest to możliwe dzięki właściwościom i czynnościom układu
mięśniowego. W zależności od rodzaju stanowiska pracy obciążenie fizyczne pracowników może być różne. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja sprawiają, iż
aktywność ruchowa pracowników maleje. Zmniejsza się natężenie przemian energetycznych w ustroju czyli maleje koszt energetyczny pracy. Nie oznacza to jednak, że
maleje obciążenie fizyczne pracowników. W celu dokonania ergonomicznej oceny ciężkości pracy fizycznej należy przeanalizować: chronometraż czynności podczas
zmiany roboczej, wydatek energetyczny dla poszczególnych czynności, pozycję przy pracy, zakres ruchów roboczych, stopień zaangażowania ...
SYMBOL: eBHP0015, STRON: 61, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Aleksandra Kaźmierczak

Poradnik dla służb bhp - zadania - uprawnienia - odpowiedzialność (e-book z suplementem
elektronicznym)
Głównym celem pracowników służby bhp jest wsparcie pracodawcy w zakresie organizacji ochrony pracy. Wymaga to znajomości procedur, szybkiego reagowania w
sytuacji zagrożenia oraz biegłej znajomości przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejsza publikacja powstała z myślą o pracownikach służby
bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wspomóc ich w codziennej pracy i w skutecznym wywiązywaniu się z powierzonych im obowiązków. Autorka szczegółowo omawia
zadania i uprawnienia pracowników służby bhp zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie bhp, w tym m.in.:
organizowanie działalności
profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym, dbanie o poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników, ...
SYMBOL: eBBK1135e, STRON: 246, WYDANIE: 2017, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 110,00 zł + 23% VAT (brutto: 135,30 zł)
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Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book)
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.
1860 z późn. zm.) pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, ma obowiązek
opracować programy szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, na
podstawie ramowych programów szkolenia. Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie bhp, został
opracowany zgodnie z ww. rozporządzeniem.
SYMBOL: eBHP0006, STRON: 42, WYDANIE: 2017

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book)
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.
1860 z późn. zm.) pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, ma obowiązek
opracować programy szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, na
podstawie ramowych programów szkolenia. Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych w zakresie bhp, został opracowany
zgodnie z ww. rozporządzeniem.
SYMBOL: eBHP0003, STRON: 34, WYDANIE: 2017

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej
służby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book)
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.
1860 z późn. zm.) pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, ma obowiązek
opracować programy szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, na
podstawie ramowych programów szkolenia. Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby w zakresie
bhp, został opracowany zgodnie z ww. rozporządzeniem.
SYMBOL: eBHP0004, STRON: 55, WYDANIE: 2017

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Szczegółowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (e-book)
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.
1860 z późn. zm.) pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, ma obowiązek
opracować programy szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk, na
podstawie ramowych programów szkolenia. Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie bhp, został opracowany zgodnie z ww. rozporządzeniem.
SYMBOL: eBHP0005, STRON: 57, WYDANIE: 2017

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż ogólny (e-book)
nowość
Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika - przed dopuszczeniem go do pracy - w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i
uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. W opracowaniu szczegółowo omówiono każdy temat programu ramowego. Poradnik polecamy szczególnie
pracownikom służby bhp, osobom wykonującym u pracodawcy zadania tej służby oraz pracownikom wyznaczonym przez pracodawcę do prowadzenia tego szkolenia,
posiadającym odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Podstawą opracowania jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ...
SYMBOL: eBIO1275, STRON: 76, WYDANIE: V, 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 60,00 zł + 23% VAT (brutto: 73,80 zł)
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Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Blacharz samochodowy. Mechanik samochodowy (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowisk pracy BLACHARZ SAMOCHODOWY. MECHANIK SAMOCHODOWY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska,
typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0041, STRON: 36, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Brukarz. Bitumiarz. Robotnik drogowy (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowisk pracy BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tych stanowisk,
typowe ...
SYMBOL: eBHP0017, STRON: 27, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Cieśla (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy CIEŚLA. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej
...
SYMBOL: eBHP0028, STRON: 30, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Dekarz. Blacharz (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowisk pracy DEKARZ, BLACHARZ. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tych stanowisk, typowe zagrożenia i zasady ...
SYMBOL: eBHP0024, STRON: 27, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Henryk Batarowski, Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Elektryk (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku.
stanowiskach należy obowiązkowo opracować
szczegółowy dla stanowiska pracy ELEKTRYK.
ochrony przed zagrożeniami.

wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz

SYMBOL: eBHP0042, STRON: 33, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)
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Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Hydraulik (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy HYDRAULIK. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz
ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0043, STRON: 28, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Kierowca (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy KIEROWCA. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz
ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0038, STRON: 33, WYDANIE: 2013, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
(e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOŻĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego
stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0040, STRON: 47, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Kierowca wózków widłowych (sztaplarek) i platformowych
(e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego
stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0039, STRON: 26, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Katalog produktów ODDK; dział: bhp; wygenerowany 24.01.2019 07:06:20; strona 6/11

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Magazynier (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy MAGAZYNIER. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz
ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0044, STRON: 42, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Murarz. Tynkarz (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowisk pracy MURARZ, TYNKARZ. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tych stanowisk, typowe zagrożenia i zasady ...
SYMBOL: eBHP0020, STRON: 30, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Operator maszyn do robót drogowych (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy OPERATOR MASZYN DO ROBÓT DROGOWYCH. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego
stanowiska, typowe ...
SYMBOL: eBHP0027, STRON: 28, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Operator maszyn do robót ziemnych i budowlanych
(e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy OPERATOR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla
tego stanowiska, ...
SYMBOL: eBHP0023, STRON: 28, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)
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Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Operator sprzętu komputerowego (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i
zasady bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0045, STRON: 28, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Operator węzłów cieplnych (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady
bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0046, STRON: 28, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Operator żurawia (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy OPERATOR ŻURAWIA. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i
zasady ...
SYMBOL: eBHP0018, STRON: 26, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Palacz c.o. (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy PALACZ C.O. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz
ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0047, STRON: 28, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Pracownik ochrony (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy PRACOWNIK OCHRONY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej
pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0048, STRON: 25, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)
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Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Robotnik budowlany (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy ROBOTNIK BUDOWLANY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i ...
SYMBOL: eBHP0019, STRON: 31, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Robotnik transportowy - transport ręczny (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy ROBOTNIK TRANSPORTOWY - transport ręczny. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia
i zasady bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0049, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Spawacz elektryczny (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia ...
SYMBOL: eBHP0026, STRON: 32, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Spawacz gazowy (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy SPAWACZ GAZOWY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady
...
SYMBOL: eBHP0022, STRON: 32, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Sprzątaczka - pracownik gospodarczy (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy SPRZĄTACZKA - PRACOWNIK GOSPODARCZY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia
i zasady bezpiecznej pracy oraz ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0050, STRON: 24, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)
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Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Szklarz budowlany (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy SZKLARZ BUDOWLANY. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i ...
SYMBOL: eBHP0025, STRON: 30, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Ślusarz (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Na poszczególnych
stanowiskach należy obowiązkowo opracować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy wzorcowy program
szczegółowy dla stanowiska pracy ŚLUSARZ. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz
ochrony przed zagrożeniami.
SYMBOL: eBHP0051, STRON: 32, WYDANIE: 2013

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy Zbrojarz. Betoniarz (e-book)
Instruktaż stanowiskowy jest częścią szkolenia wstępnego (poprzedza go instruktaż ogólny), a zatem pracownik, uczeń lub praktykant muszą go odbyć przed
dopuszczeniem do pracy na danym stanowisku. Cel, zakres i ilość godzin szkolenia zostały określone w programie ramowym w rozporządzeniu. Zgodnie z nowymi
zasadami szkoleń na instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działania czynników uciążliwych należy przeznaczyć minimum 2
godziny. Na poszczególnych stanowiskach należy obowiązkowo opanować szczegółowe programy instruktażu. W zalecanym dla szkoleń opracowaniu przedstawiamy
wzorcowy program szczegółowy dla stanowiska pracy ZBROJARZ BETONIARZ. Dokładnie omawiamy ogólne wymagania dla tego stanowiska, typowe zagrożenia i ...
SYMBOL: eBHP0021, STRON: 39, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Środki ochrony indywidualnej - instrukcja stosowania, kontroli i konserwacji (e-book)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
nakazuje pracodawcy ustalenie warunków stosowania środków ochrony indywidualnej, a w szczególności czasu i przypadków, w których powinny być one używane.
Wymaga to uwzględnienia stopnia zagrożenia, częstości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy każdego pracownika oraz skuteczności działania środków
ochrony indywidualnej, a także sposobów używania ochron osobistych, ich kontroli i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. W niniejszym opracowaniu
omówiono następujące zagadnienia: obowiązki pracodawcy dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej, podstawowe zasady stosowania ...
SYMBOL: eBHP0012, STRON: 32, WYDANIE: 2012

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Aleksandra Kaźmierczak

Wypadek przy pracy - i co dalej? Poradnik dla pracownika służby bhp i pracodawcy (e-book)
Gdy zdarzy się w Twojej firmie wypadek przy pracy… Pracodawca, jak stanowią przepisy Kodeksu pracy, ma bezwzględny obowiązek chronić życie i zdrowie swoich
pracowników. Jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, toteż jego działania podejmowane w tym kierunku mają na celu zapobieganie
wypadkom przy pracy. Z kolei obowiązki pracownika służby bhp to przede wszystkim codzienna troska o bezpieczeństwo pracowników oraz doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowi merytoryczną pomoc dla pracodawcy. Zadanie służb bhp to także czynny udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy. Komentarz dotyczący wypadków przy pracy obfituje w liczne przykłady i odniesienia do konkretnych sytuacji z życia ...
SYMBOL: eBBK1072, STRON: 145, WYDANIE: 2016, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 90,00 zł + 23% VAT (brutto: 110,70 zł)
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