Dariusz Smoliński

Bezpieczne posługiwanie się ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym - ukraińska wersja
językowa
Dzięki ręcznym narzędziom z napędem wykonujemy pracę szybciej i wydajniej. Wiertarki, szlifierki, gwinciarki, pilarki, młoty, wibratory to jednocześnie prąd, sprężone
powietrze, woda pod ciśnieniem, moc silników spalinowych. Jak zatem postępować, by praca z tymi narzędziami była bezpieczna? Bezpieczne posługiwanie się
ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym to film o zagrożeniach i sposobach ich unikania, prezentacja zasad bezpieczeństwa, realistyczne sceny ukazujące
typowe sytuacje w zakładach pracy, fachowy komentarz, pokaz złych i dobrych praktyk: zastosowanie elektronarzędzi w różnych środowiskach pracy, zastosowanie
narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych i narzędzi o napędzie spalinowym, źródła i rodzaje zagrożeń, sposoby unikania porażeń ...
SYMBOL: VD1247, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 43:10 min, inne nośniki:

CENA: 322,50 zł + 23% VAT (brutto: 396,68 zł)

Dariusz Smoliński

Bezpieczne posługiwanie się ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym - ukraińska wersja
językowa (film do pobrania)
Dzięki ręcznym narzędziom z napędem wykonujemy pracę szybciej i wydajniej. Wiertarki, szlifierki, gwinciarki, pilarki, młoty, wibratory to jednocześnie prąd, sprężone
powietrze, woda pod ciśnieniem, moc silników spalinowych. Jak zatem postępować, by praca z tymi narzędziami była bezpieczna? Bezpieczne posługiwanie się
ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym to film o zagrożeniach i sposobach ich unikania, prezentacja zasad bezpieczeństwa, realistyczne sceny ukazujące
typowe sytuacje w zakładach pracy, fachowy komentarz, pokaz złych i dobrych praktyk: zastosowanie elektronarzędzi w różnych środowiskach pracy, zastosowanie
narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych i narzędzi o napędzie spalinowym, źródła i rodzaje zagrożeń, sposoby unikania porażeń ...
SYMBOL: VD1247-U, WYDANIE: 2016, CZAS TRWANIA: 43:10 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 307,50 zł + 23% VAT (brutto: 378,23 zł)

Dariusz Smoliński

Bezpieczne posługiwanie się ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym - ukraińska wersja
językowa (film na pendrivie)
Dzięki ręcznym narzędziom z napędem wykonujemy pracę szybciej i wydajniej. Wiertarki, szlifierki, gwinciarki, pilarki, młoty, wibratory to jednocześnie prąd, sprężone
powietrze, woda pod ciśnieniem, moc silników spalinowych. Jak zatem postępować, by praca z tymi narzędziami była bezpieczna? Bezpieczne posługiwanie się
ręcznymi narzędziami z napędem mechanicznym to film o zagrożeniach i sposobach ich unikania, prezentacja zasad bezpieczeństwa, realistyczne sceny ukazujące
typowe sytuacje w zakładach pracy, fachowy komentarz, pokaz złych i dobrych praktyk: zastosowanie elektronarzędzi w różnych środowiskach pracy, zastosowanie
narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych i narzędzi o napędzie spalinowym, źródła i rodzaje zagrożeń, sposoby unikania porażeń ...
SYMBOL: VD1247P, WYDANIE: 2016, CZAS TRWANIA: 43:10 min, NOŚNIK: pendrive, WYMAGANIA: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 337,50 zł + 23% VAT (brutto: 415,12 zł)

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - ukraińska wersja językowa
W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Na przykładach
konkretnych zdarzeń zobrazowanych realistycznymi scenkami pokazano co jest a co nie jest wypadkiem przy pracy, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się pracownicy
w biurze, jak w takich sytuacjach należy się zachować. wybrane regulacje prawne - Źródła prawa pracy, obowiązki i prawa pracodawcy oraz pracownika, Ochrona
pracy kobiet i młodocianych, Wypadki przy pracy, Choroby zawodowe, Profilaktyczna ochrona zdrowia; zagrożenia w pracy biurowej - Czynniki niebezpieczne, z
którymi mogą mieć kontakt pracownicy administracyjno-biurowi: Prąd elektryczny, Zagrożenia fizyczne, Hałas, Mikroklimat, Pyły, Czynniki psychofizyczne; ...
SYMBOL: VD1175, WYDANIE: 2017, CZAS TRWANIA: 48 min, inne nośniki:

CENA: 322,50 zł + 23% VAT (brutto: 396,68 zł)

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - ukraińska wersja językowa (film do pobrania)
W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Na przykładach
konkretnych zdarzeń zobrazowanych realistycznymi scenkami pokazano co jest a co nie jest wypadkiem przy pracy, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się pracownicy
w biurze, jak w takich sytuacjach należy się zachować. wybrane regulacje prawne - Źródła prawa pracy, obowiązki i prawa pracodawcy oraz pracownika, Ochrona
pracy kobiet i młodocianych, Wypadki przy pracy, Choroby zawodowe, Profilaktyczna ochrona zdrowia; zagrożenia w pracy biurowej - Czynniki niebezpieczne, z
którymi mogą mieć kontakt pracownicy administracyjno-biurowi: Prąd elektryczny, Zagrożenia fizyczne, Hałas, Mikroklimat, Pyły, Czynniki psychofizyczne; ...
SYMBOL: VD1175-U, WYDANIE: 2017, CZAS TRWANIA: 48 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 307,50 zł + 23% VAT (brutto: 378,23 zł)
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BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)
W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Na przykładach
konkretnych zdarzeń zobrazowanych realistycznymi scenkami pokazano co jest a co nie jest wypadkiem przy pracy, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się pracownicy
w biurze, jak w takich sytuacjach należy się zachować. wybrane regulacje prawne - Źródła prawa pracy, obowiązki i prawa pracodawcy oraz pracownika, Ochrona
pracy kobiet i młodocianych, Wypadki przy pracy, Choroby zawodowe, Profilaktyczna ochrona zdrowia; zagrożenia w pracy biurowej - Czynniki niebezpieczne, z
którymi mogą mieć kontakt pracownicy administracyjno-biurowi: Prąd elektryczny, Zagrożenia fizyczne, Hałas, Mikroklimat, Pyły, Czynniki psychofizyczne; ...
SYMBOL: VD1175P, WYDANIE: 2017, CZAS TRWANIA: 48 min, NOŚNIK: pendrive, WYMAGANIA: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 337,50 zł + 23% VAT (brutto: 415,12 zł)

Dariusz Smoliński

Niebezpieczne zachowania na budowie - ukraińska wersja językowa
Według danych Państwowej Inspekcji Pracy główne przyczyny wypadków przy pracy w budownictwie to nieprawidłowe zachowanie pracownika oraz niewłaściwa
organizacja pracy. Dlatego jednym z najważniejszych elementów kształtowania bezpieczeństwa pracy na budowie jest eliminacja niebezpiecznych zachowań
pracowników, które mogą przyczynić się do zaistnienia wypadku. Komplet 6 krótkich filmów (każdy film trwa 4-6 minut): Przejścia i dojścia Praca na wysokości
Środki ochrony indywidualnej Prace wykończeniowe Praca na dachu Praca w wykopach Każdy film został przygotowany w formule: stan nieprawidłowy wypadek - rozwiązanie. W każdej realizacji filmowej atrakcyjna pod względem dydaktycznym, nowoczesna i praktyczna metoda multimedialnego szkolenia: ...
SYMBOL: VD1273, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 6 x 4-6 min, inne nośniki:

CENA: 322,50 zł + 23% VAT (brutto: 396,68 zł)

Dariusz Smoliński

Niebezpieczne zachowania na budowie - ukraińska wersja językowa (film do pobrania)
Według danych Państwowej Inspekcji Pracy główne przyczyny wypadków przy pracy w budownictwie to nieprawidłowe zachowanie pracownika oraz niewłaściwa
organizacja pracy. Dlatego jednym z najważniejszych elementów kształtowania bezpieczeństwa pracy na budowie jest eliminacja niebezpiecznych zachowań
pracowników, które mogą przyczynić się do zaistnienia wypadku. Komplet 6 krótkich filmów (każdy film trwa 4-6 minut): Przejścia i dojścia Praca na wysokości
Środki ochrony indywidualnej Prace wykończeniowe Praca na dachu Praca w wykopach Każdy film został przygotowany w formule: stan nieprawidłowy wypadek - rozwiązanie. W każdej realizacji filmowej atrakcyjna pod względem dydaktycznym, nowoczesna i praktyczna metoda multimedialnego szkolenia: ...
SYMBOL: VD1273-U, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 6 x 4-6 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 307,50 zł + 23% VAT (brutto: 378,23 zł)

Dariusz Smoliński

Niebezpieczne zachowania na budowie - ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)
Według danych Państwowej Inspekcji Pracy główne przyczyny wypadków przy pracy w budownictwie to nieprawidłowe zachowanie pracownika oraz niewłaściwa
organizacja pracy. Dlatego jednym z najważniejszych elementów kształtowania bezpieczeństwa pracy na budowie jest eliminacja niebezpiecznych zachowań
pracowników, które mogą przyczynić się do zaistnienia wypadku. Komplet 6 krótkich filmów (każdy film trwa 4-6 minut): Przejścia i dojścia Praca na wysokości
Środki ochrony indywidualnej Prace wykończeniowe Praca na dachu Praca w wykopach Każdy film został przygotowany w formule: stan nieprawidłowy wypadek - rozwiązanie. W każdej realizacji filmowej atrakcyjna pod względem dydaktycznym, nowoczesna i praktyczna metoda multimedialnego szkolenia: ...
SYMBOL: VD1273P, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 6 x 4-6 min, NOŚNIK: pendrive, WYMAGANIA: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 337,50 zł + 23% VAT (brutto: 415,12 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż ogólny - ukraińska wersja językowa
W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w
danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania
pracy na określonym stanowisku. Widz zapozna się z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku. Film można obejrzeć w całości albo wybrać odpowiednie zagadnienie z menu: Przepisy bhp - podstawa prawna Obowiązki i uprawnienia pracodawcy ...
SYMBOL: VD1176, WYDANIE: 2017, CZAS TRWANIA: 34:55 min, inne nośniki:

CENA: 322,50 zł + 23% VAT (brutto: 396,68 zł)
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Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż ogólny - ukraińska wersja językowa (film do pobrania)
W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w
danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania
pracy na określonym stanowisku. Widz zapozna się z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku. Film można obejrzeć w całości albo wybrać odpowiednie zagadnienie z menu: Przepisy bhp - podstawa prawna Obowiązki i uprawnienia pracodawcy ...
SYMBOL: VD1176-U, WYDANIE: 2017, CZAS TRWANIA: 34:55 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 307,50 zł + 23% VAT (brutto: 378,23 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż ogólny - ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)
W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem instruktażu ogólnego zawartym w rozporządzeniu MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Film skierowany jest do pracowników rozpoczynających pracę w
danym zakładzie. Jego celem jest pomoc uczestnikom szkolenia w zapoznaniu się z podstawowymi przepisami i zasadami bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania
pracy na określonym stanowisku. Widz zapozna się z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku. Film można obejrzeć w całości albo wybrać odpowiednie zagadnienie z menu: Przepisy bhp - podstawa prawna Obowiązki i uprawnienia pracodawcy ...
SYMBOL: VD1176P, WYDANIE: 2017, CZAS TRWANIA: 34:55 min, NOŚNIK: pendrive, WYMAGANIA: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 337,50 zł + 23% VAT (brutto: 415,12 zł)

Dariusz Smoliński

Środki ochrony indywidualnej - budownictwo - ukraińska wersja językowa
Jakie rękawice powinien założyć zbrojarz, a jakie brukarz, aby ich ręce były najlepiej chronione? Jaki hełm ochronny sprawdzi się na budowie? Zachęcamy do
korzystania z filmowych podpowiedzi dotyczących najlepszego doboru i zastosowania środków ochrony:
głowy, rąk, nóg, twarzy i oczu, słuchu, układu
oddechowego, przed upadkiem z wysokości oraz
odzieży ochronnej. Z filmu dowiesz się m.in.: jakie są ogólne zasady doboru i stosowania środków ochrony
indywidualnej, przed jakimi zagrożeniami chronią określone rodzaje środków ochrony, co oznaczają symbole umieszczone na każdym środku ochrony. Film to
poradnik na temat zakupów, a także sprawowania kontroli zastosowania i zużycia środków ochrony. Stanowi nieocenioną pomoc ...
SYMBOL: VD1288, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 42:39 min, inne nośniki:

CENA: 322,50 zł + 23% VAT (brutto: 396,68 zł)

Dariusz Smoliński

Środki ochrony indywidualnej - budownictwo - ukraińska wersja językowa (film do pobrania)
Jakie rękawice powinien założyć zbrojarz, a jakie brukarz, aby ich ręce były najlepiej chronione? Jaki hełm ochronny sprawdzi się na budowie? Zachęcamy do
korzystania z filmowych podpowiedzi dotyczących najlepszego doboru i zastosowania środków ochrony:
głowy, rąk, nóg, twarzy i oczu, słuchu, układu
oddechowego, przed upadkiem z wysokości oraz
odzieży ochronnej. Z filmu dowiesz się m.in.: jakie są ogólne zasady doboru i stosowania środków ochrony
indywidualnej, przed jakimi zagrożeniami chronią określone rodzaje środków ochrony, co oznaczają symbole umieszczone na każdym środku ochrony. Film to
poradnik na temat zakupów, a także sprawowania kontroli zastosowania i zużycia środków ochrony. Stanowi nieocenioną pomoc ...
SYMBOL: VD1288-U, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 42:39 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 307,50 zł + 23% VAT (brutto: 378,23 zł)

Dariusz Smoliński

Środki ochrony indywidualnej - budownictwo - ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)
Jakie rękawice powinien założyć zbrojarz, a jakie brukarz, aby ich ręce były najlepiej chronione? Jaki hełm ochronny sprawdzi się na budowie? Zachęcamy do
korzystania z filmowych podpowiedzi dotyczących najlepszego doboru i zastosowania środków ochrony:
głowy, rąk, nóg, twarzy i oczu, słuchu, układu
oddechowego, przed upadkiem z wysokości oraz
odzieży ochronnej. Z filmu dowiesz się m.in.: jakie są ogólne zasady doboru i stosowania środków ochrony
indywidualnej, przed jakimi zagrożeniami chronią określone rodzaje środków ochrony, co oznaczają symbole umieszczone na każdym środku ochrony. Film to
poradnik na temat zakupów, a także sprawowania kontroli zastosowania i zużycia środków ochrony. Stanowi nieocenioną pomoc ...
SYMBOL: VD1288P, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 42:39 min, NOŚNIK: pendrive, WYMAGANIA: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 337,50 zł + 23% VAT (brutto: 415,12 zł)
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Dariusz Smoliński

Środki ochrony indywidualnej - przemysł - ukraińska wersja językowa
Środki ochrony indywidualnej mają przede wszystkim chronić. To ich najważniejsza cecha, zostały do tego celu zaprojektowane i pod tym kątem są stale testowane.
Trudno wyobrazić sobie zakład przemysłowy, w którym pracownicy nie stosują środków ochrony indywidualnej. Wyposażenie w nie pracownika jest obowiązkiem
pracodawcy. W razie potrzeby pracodawca musi też zapewnić pracownikowi szkolenie na temat tego, jak ich używać. Środki ochrony indywidualnej nie tylko chronią
pracownika, niekiedy ułatwiają, a czasem wręcz umożliwiają mu pracę. Czym środki ochrony indywidualnej różnią się od zwykłej odzieży roboczej? Na czym polega
ich skuteczne działanie? Jak je odpowiednio dobrać, jak stosować, jak przygotować pracowników do umiejętnego obchodzenia się z nimi? ...
SYMBOL: VD1299, WYDANIE: 2019, CZAS TRWANIA: 46:45 min, inne nośniki:

CENA: 322,50 zł + 23% VAT (brutto: 396,68 zł)

Dariusz Smoliński

Środki ochrony indywidualnej - przemysł - ukraińska wersja językowa (film do pobrania)
Środki ochrony indywidualnej mają przede wszystkim chronić. To ich najważniejsza cecha, zostały do tego celu zaprojektowane i pod tym kątem są stale testowane.
Trudno wyobrazić sobie zakład przemysłowy, w którym pracownicy nie stosują środków ochrony indywidualnej. Wyposażenie w nie pracownika jest obowiązkiem
pracodawcy. W razie potrzeby pracodawca musi też zapewnić pracownikowi szkolenie na temat tego, jak ich używać. Środki ochrony indywidualnej nie tylko chronią
pracownika, niekiedy ułatwiają, a czasem wręcz umożliwiają mu pracę. Czym środki ochrony indywidualnej różnią się od zwykłej odzieży roboczej? Na czym polega
ich skuteczne działanie? Jak je odpowiednio dobrać, jak stosować, jak przygotować pracowników do umiejętnego obchodzenia się z nimi? ...
SYMBOL: VD1299-U, WYDANIE: 2019, CZAS TRWANIA: 46:45 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 307,50 zł + 23% VAT (brutto: 378,23 zł)

Dariusz Smoliński

Środki ochrony indywidualnej - przemysł - ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)
Środki ochrony indywidualnej mają przede wszystkim chronić. To ich najważniejsza cecha, zostały do tego celu zaprojektowane i pod tym kątem są stale testowane.
Trudno wyobrazić sobie zakład przemysłowy, w którym pracownicy nie stosują środków ochrony indywidualnej. Wyposażenie w nie pracownika jest obowiązkiem
pracodawcy. W razie potrzeby pracodawca musi też zapewnić pracownikowi szkolenie na temat tego, jak ich używać. Środki ochrony indywidualnej nie tylko chronią
pracownika, niekiedy ułatwiają, a czasem wręcz umożliwiają mu pracę. Czym środki ochrony indywidualnej różnią się od zwykłej odzieży roboczej? Na czym polega
ich skuteczne działanie? Jak je odpowiednio dobrać, jak stosować, jak przygotować pracowników do umiejętnego obchodzenia się z nimi? ...
SYMBOL: VD1299P, WYDANIE: 2019, CZAS TRWANIA: 46:45 min, NOŚNIK: pendrive, WYMAGANIA: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 337,50 zł + 23% VAT (brutto: 415,12 zł)

Dariusz Smoliński

Transport ręczny na budowie - ukraińska wersja językowa
Film Transport ręczny na budowie to prezentacja przepisów BHP obowiązujących na placu budowy, wskazanie i omówienie zagrożeń i pomoc w rozwiązywaniu
najczęściej występujących na budowie problemów z ręcznym dźwiganiem i transportowaniem ciężarów. Nowa wersja filmu uwzględnia zmiany w przepisach
dotyczących norm dźwigania, wprowadzonych w 2017 r. W filmie - realistyczne sceny, fachowe komentarze, prezentacja złych i dobrych praktyk, demonstracja
działania narzędzi i urządzeń i odpowiedzi na pytania: Jaki ciężar może bezpiecznie podnieść jeden pracownik budowy? Jakie przedmioty może podnosić jedną, a jakie
powinien dwoma rękoma? Jak dźwigać, by nie narazić się na uraz kręgosłupa lub inne dolegliwości? Jak na budowie zorganizować dźwiganie zespołowe? Jak ...
SYMBOL: VD1239, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 41 min, inne nośniki:

CENA: 322,50 zł + 23% VAT (brutto: 396,68 zł)

Dariusz Smoliński

Transport ręczny na budowie - ukraińska wersja językowa (film do pobrania)
Film Transport ręczny na budowie to prezentacja przepisów BHP obowiązujących na placu budowy, wskazanie i omówienie zagrożeń i pomoc w rozwiązywaniu
najczęściej występujących na budowie problemów z ręcznym dźwiganiem i transportowaniem ciężarów. Nowa wersja filmu uwzględnia zmiany w przepisach
dotyczących norm dźwigania, wprowadzonych w 2017 r. W filmie - realistyczne sceny, fachowe komentarze, prezentacja złych i dobrych praktyk, demonstracja
działania narzędzi i urządzeń i odpowiedzi na pytania: Jaki ciężar może bezpiecznie podnieść jeden pracownik budowy? Jakie przedmioty może podnosić jedną, a jakie
powinien dwoma rękoma? Jak dźwigać, by nie narazić się na uraz kręgosłupa lub inne dolegliwości? Jak na budowie zorganizować dźwiganie zespołowe? Jak ...
SYMBOL: VD1239-U, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 41 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 307,50 zł + 23% VAT (brutto: 378,23 zł)
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Dariusz Smoliński

Transport ręczny na budowie - ukraińska wersja językowa (film na pendrivie)
Film Transport ręczny na budowie to prezentacja przepisów BHP obowiązujących na placu budowy, wskazanie i omówienie zagrożeń i pomoc w rozwiązywaniu
najczęściej występujących na budowie problemów z ręcznym dźwiganiem i transportowaniem ciężarów. Nowa wersja filmu uwzględnia zmiany w przepisach
dotyczących norm dźwigania, wprowadzonych w 2017 r. W filmie - realistyczne sceny, fachowe komentarze, prezentacja złych i dobrych praktyk, demonstracja
działania narzędzi i urządzeń i odpowiedzi na pytania: Jaki ciężar może bezpiecznie podnieść jeden pracownik budowy? Jakie przedmioty może podnosić jedną, a jakie
powinien dwoma rękoma? Jak dźwigać, by nie narazić się na uraz kręgosłupa lub inne dolegliwości? Jak na budowie zorganizować dźwiganie zespołowe? Jak ...
SYMBOL: VD1239P, WYDANIE: 2018, CZAS TRWANIA: 41 min, NOŚNIK: pendrive, WYMAGANIA: Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, inne
nośniki:

CENA: 337,50 zł + 23% VAT (brutto: 415,12 zł)
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