Dokumentacja BHP w firmie
Program do obsługi jednej lub wielu firm, zawiera dokumentację zarówno wymaganą przepisami prawa, jak i propozycje dokumentów porządkujących i ułatwiających
pracę pracodawcy i służb bhp w firmie. (UWAGA! program nie zawiera dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Do oceny ryzyka polecamy
odrębny program - zobacz symbol CD142) Dokumentacja z zakresu:
informacji o zakładzie pracy i stanowiskach pracy badania stanu bhp, sprawozdawczości
protokołów pokontrolnych czynników szkodliwych i niebezpiecznych obsługi maszyn i urządzeń prac pożarowo niebezpiecznych dokumentacji powypadkowej
profilaktycznych badań lekarskich i chorób zawodowych środków ochrony, sprzętu i odzieży roboczej szkoleń bhp Program umożliwia m.in.: ...
SYMBOL: CD457, NOŚNIK: cd, WERSJA: kwiecień 2016, WYMAGANIA: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, MS Word 97 lub nowszy

CENA: 275,00 zł + 23% VAT (brutto: 338,25 zł)

Dokumentacja powypadkowa (wypadki przy pracy, wypadki w drodze do, z pracy, wypadki przy pracy
osób niebędących pracownikami)
Wersja elektroniczna w formacie MS Word Komplet dokumentów z komentarzem i praktycznymi uwagami ułatwiającymi sprawne przeprowadzenie postępowania
powypadkowego - możliwość edycji i wydruku pełnej dokumentacji powypadkowej. Dostępna także w wersji papierowej Stan prawny na listopad 2016 r. - nowy wzór
Zaświadczenia o stanie zdrowia Spis wzorów: Akta dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy Zgłoszenie wypadku przy pracy. Zarządzenie o powołaniu zespołu
powypadkowego. Informacje uzyskane od świadka. Wyjaśnienia poszkodowanego. Protokół z oględzin miejsca wypadku przy pracy. Szkic (opis) miejsca
wypadku. Fotografia miejsca wypadku. Protokół powypadkowy. Polecenie powypadkowe. Statystyczna karta wypadku przy pracy. Rejestr wypadków ...
SYMBOL: CD897, NOŚNIK: cd, WERSJA: listopad 2016, WYMAGANIA: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10

CENA: 150,00 zł + 23% VAT (brutto: 184,50 zł)

dr Jerzy T. Karczewski, Bogdan Rączkowski

Ocena ryzyka zawodowego - program komputerowy (baza dla poniższych stanowisk pracy)
Program komputerowy NOWE ZASADY ZAMAWIANIA STANOWISK do Oceny ryzyka zawodowego Teraz możesz zamówić dowolną ilość stanowisk - płacisz tylko
50,00 zł + 23% VAT za jedno stanowisko. Uwaga! Program baza CD142 nie zawiera stanowisk pracy, musisz je dodatkowo zamówić. PROGRAM SPRZEDAWANY
JEST WYŁĄCZNIE Z CO NAJMNIEJ 1 STANOWISKIEM (POR). Pytania prosimy kierować pod adresem: dlewandowska@oddk.pl, tel. (58) 554 29 17 wew. 248 Jeśli
chcesz otrzymać formularz zamówieniowy prześlij swój e-mail na adres: iwojcik@oddk.pl WARUNKI SPRZEDAŻY I LICENCJI PROGRAMÓW Wybrany rodzaj licencji
proszę wpisać przy zamówieniu w polu "Uwagi" Klienci, którzy po raz pierwszy kupują program do Oceny ryzyka zawodowego Włóż do koszyka BAZĘ - Program
komputerowy ...
SYMBOL: CD142, NOŚNIK: cd, WERSJA: 1.5.2. luty 2014 r., WYMAGANIA: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10

CENA: 1,00 zł + 23% VAT (brutto: 1,23 zł)

Jacek Jędrzejczak, Rafał Szulc

Opisy stanowisk pracy - wersja jednostanowiskowa
Opis stanowiska pracy jest ujednoliconym narzędziem mającym na celu rejestrację i uporządkowanie zakresu wykonywanych czynności przez pracowników o
określonych umiejętnościach i kwalifikacjach. Dzięki dokładnemu opisowi stanowiska pracownik ma jasność co do wymagań, zakresu powierzonych zadań i czynności, a
także ponoszonej przez niego odpowiedzialności. W opisie stanowiska otrzymujemy czytelny obraz wszystkich wymagań formalnych i kwalifikacyjnych, jakie pracownik
musi spełnić, by w sposób właściwy wykonywać swoją pracę. Program Opisy stanowisk pracy: dzięki wbudowanym słownikom umożliwia zdefiniowanie i wypełnienie
wzorów kart opisu wszystkich stanowisk pracy w firmie (słowniki profili kompetencji, poziomu wykształcenia, zadań, doświadczenia itd.); ...
SYMBOL: CD1045, WERSJA: 2016, WYMAGANIA: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10

CENA: 180,00 zł + 23% VAT (brutto: 221,40 zł)

Jacek Jędrzejczak, Rafał Szulc

Opisy stanowisk pracy - wersja wielostanowiskowa
Opis stanowiska pracy jest ujednoliconym narzędziem mającym na celu rejestrację i uporządkowanie zakresu wykonywanych czynności przez pracowników o
określonych umiejętnościach i kwalifikacjach. Dzięki dokładnemu opisowi stanowiska pracownik ma jasność co do wymagań, zakresu powierzonych zadań i czynności, a
także ponoszonej przez niego odpowiedzialności. W opisie stanowiska otrzymujemy czytelny obraz wszystkich wymagań formalnych i kwalifikacyjnych, jakie pracownik
musi spełnić, by w sposób właściwy wykonywać swoją pracę. Program Opisy stanowisk pracy: dzięki wbudowanym słownikom umożliwia zdefiniowanie i wypełnienie
wzorów kart opisu wszystkich stanowisk pracy w firmie (słowniki profili kompetencji, poziomu wykształcenia, zadań, doświadczenia itd.); ...
SYMBOL: CD1046, WERSJA: 2016, WYMAGANIA: Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10

CENA: 350,00 zł + 23% VAT (brutto: 430,50 zł)
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Prezentacje do szkoleń bhp
Program komputerowy (możliwość wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym) do samodzielnego doboru slajdów prezentujących tematykę szkoleń
okresowych bhp dla różnych grup pracowników. Nowoczesny i atrakcyjny sposób prowadzenia szkoleń. 630 kolorowych slajdów ilustrujących tematykę szkoleń na
różne stanowiska Gotowe zestawy prezentacji do wszystkich szkoleń Możliwość tworzenia własnych zestawów Możliwość dowolnych konfiguracji slajdów dodawania do zestawu z ogólnego zbioru lub usuwania z gotowego zestawu Program łatwy w obsłudze. Niewielkie wymagania sprzętowe. Tematy:
Regulacje
prawne z zakresu bhp Zagrożenia występujące w procesach pracy Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej Wypadki przy pracy Pierwsza pomoc w nagłych ...
SYMBOL: CD086, NOŚNIK: CD, WERSJA: 1.8 luty 2018, WYMAGANIA: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10

CENA: 290,00 zł + 23% VAT (brutto: 356,70 zł)

Testy egzaminacyjne bhp - program do przygotowywania zestawów testowych
Testy do egzaminu w zakresie prawa pracy i zagadnień bhp dla:
pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp i osób
wykonujących zadania tej służby,
pracowników administracyjno-biurowych,
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracowników
inżynieryjno-technicznych. Konsultacja: Bogdan Rączkowski Program umożliwia: wykorzystanie gotowych zestawów zawartych w programie lub tworzenie własnych
zestawów, tworzenie własnych pytań, losowy wybór zadanej ilości pytań z różnych działów, drukowanie testów oraz klucza odpowiedzi, przeprowadzenia testu na
komputerze (wyniki są zapisywane do pliku). Zobacz : Przykładowy wydruk testu bhp
SYMBOL: CD781, WERSJA: luty 2013, WYMAGANIA: Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10

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