Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (10 sztuk)
Według rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 2298).
SYMBOL: BKA978, STRON: 40, FORMAT: A4, WYDANIE: aktualne,

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

Karta wypadku w drodze do pracy i z pracy (30 szt.)
Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania
zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej
sporządzaniaÂ (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 924). Druk dwustronny - Karta wypadku w drodze do pracy i z pracy - w bloczkach po 30 szt.
SYMBOL: BKA804, STRON: 30, FORMAT: A4, WYDANIE: aktualne,

CENA: 25,00 zł + 23% VAT (brutto: 30,75 zł)

Akta wypadku w drodze do/z pracy
Kompletna dokumentacja z komentarzem i praktycznymi uwagami ułatwiającymi przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Uwzględnia nowy wzór karty
wypadku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za
wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (t.j.: Dz.U. z
2013 r. poz. 924).
SYMBOL: BA112, STRON: 12, FORMAT: A4, WYDANIE: aktualne,

CENA: 25,00 zł + 23% VAT (brutto: 30,75 zł)

Akta dotyczące wypadków uczniowskich
Kompletna dokumentacja z komentarzem i praktycznymi uwagami ułatwiającymi przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Aktualny stan prawny. Recenzja
Tomasz Rutkowski - prawnik, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom stosowania prawa pracy w praktyce.
SYMBOL: BA113, STRON: 64, FORMAT: A4, WYDANIE: aktualne,

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

Akta dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy
Kompletna dokumentacja z komentarzem i praktycznymi uwagami ułatwiającymi przeprowadzenie postępowania powypadkowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870):
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 przy pracy Zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9) Wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu ...
SYMBOL: BA945, STRON: 34, WYDANIE: aktualne, Â

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