Andrzej Uzarczyk

Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
Warunki środowiska, gdzie odbywa się proces pracy, kształtowane są przez występujące w środowisku czynniki (fizyczne, chemiczne i biologiczne), których źródłem są
procesy technologiczne przetwarzające materiały i surowce. Stopień natężenia czynników szkodliwych decyduje o tym, czy środowisko pracy jest uciążliwe, oraz czy
stwarza zagrożenie zdrowia, a nawet życia pracowników. Zmiany zdrowotne spowodowane obecnością czynników szkodliwych w środowisku pracy nazywamy chorobą
zawodową, a ryzyko jej powstania zależy od rodzaju czynnika, stopnia i czasu narażenia zawodowego oraz sposobu wykonywania pracy. Odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy, który jest obowiązany znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na ...
SYMBOL: BK566, STRON: 620, FORMAT: B5, WYDANIE: II, 2009

CENA: 180,00 zł + 5% VAT (brutto: 189,00 zł)

Dariusz Smoliński

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego. Praktyczny poradnik
Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek prowadzenia dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego
budynkiem książki obiektu budowlanego. Jest to dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych w okresie użytkowania obiektu budowlanego
badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudów. Ze względu na to, że książki te mają charakter dokumentu urzędowego, muszą być prowadzone rzetelnie,
starannie i w ściśle określony sposób. Informacje zawarte w niniejszym poradniku ułatwią wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych prowadzenie
książek obiektów budowlanych. Poradnik w szczególności skierowany jest do przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za stan techniczny obiektów ...
SYMBOL: BK720, STRON: 70, WYDANIE: IV, 2011

CENA: 60,00 zł + 5% VAT (brutto: 63,00 zł)

Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała

Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien
Opracowanie ma na celu zapoznanie pracowników i pracodawców z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, jak również sposobami eliminowania bądź
ograniczania zagrożeń pożarowych, a także z zasadami używania podstawowego sprzętu gaśniczego. Książka obejmuje między innymi następujące zagadnienia:
zapobieganie pożarom, najczęściej stosowane środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy i jego eksploatacja, stałe systemy sygnalizacji i gaszenia pożarów, sposoby
alarmowania straży pożarnej, zachowanie w przypadku pożaru, przyczyny pożarów, zapobieganie pożarom, wykaz ważniejszych aktów normatywnych w zakresie
ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcji przeciwpożarowych.
SYMBOL: BK718, STRON: 40, WYDANIE: II, 2011

CENA: 30,00 zł + 5% VAT (brutto: 31,50 zł)

dr Jerzy T. Karczewski, Krystyna W. Karczewska

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (z suplementem elektronicznym)
Co sprawia, że system zarządzania bezpieczeństwem pracy jest skuteczny? Co wpływa na to, że jest on opłacalny, akceptowany przez pracowników i - przede
wszystkim - od czego zależy jego efektywność? Książka jest przewodnikiem po problemach, z którymi trzeba się zmierzyć, budując dobry system zarządzania
bezpieczeństwem pracy. Z pewnością istnieje wiele możliwych rozwiązań, każda firma ma prawo znalezienia własnej drogi, ale warto korzystać ze sprawdzonych
metod. Autorom zależało na pokazaniu dobrych praktyk pochodzących z różnych firm, branż, krajów. W opracowaniu omówiono m.in.:
koncepcję systemów
zarządzania, ich integrację i certyfikację; zarządzanie zagrożeniami i ryzykiem, zmianami, zachowaniami, zdarzeniami wypadkowymi, sytuacjami ...
SYMBOL: BK761e, STRON: 518, WYDANIE: 2012

CENA: 190,00 zł + 5% VAT (brutto: 199,50 zł)

Halina Wojciechowska-Piskorska

Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe,
przykład dokumentacji). Poradnik pracodawcy i służb bhp
Rzetelne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków to podstawa profilaktyki wypadkowej, a prawidłowe zakwalifikowanie wypadku do kategorii wypadków przy pracy
ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla osób poszkodowanych (ze względu na postępowanie odszkodowawcze, tj. przysługujące świadczenia pieniężne).
W
poradniku autorka szczegółowo omawia zagadnienia związane z postępowaniem podczas wypadku przy pracy. Podaje liczne przykłady wypadków i praktyczne
wskazówki dla prawidłowego ich kwalifikowania w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy i wykładnię. Dodatkową pomocą służy przykładowo wypełniona pełna
dokumentacja powypadkowa. Przedstawione przykłady wypadków przy pracy na różnych stanowiskach (z omówieniem ich przyczyn i wniosków profilaktycznych: ...
SYMBOL: BK853, STRON: 190, FORMAT: B5, WYDANIE: II, 2013

CENA: 85,00 zł + 5% VAT (brutto: 89,25 zł)
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dr Zdzisław Dudziński

Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki
opakowaniami (z suplementem elektronicznym)
Racjonalne gospodarowanie opakowaniami polega głównie na zapewnieniu wytwarzanym produktom opakowań spełniających wszystkie swoje funkcje, do których
należą:
ochrona produktu,
ochrona środowiska,
usprawnienie transportu i magazynowania,
pozytywne oddziaływanie na klienta w celu zachęcenia go do
kupna towaru. Rola opakowań wzrasta w związku z występującymi coraz częściej złożonymi procesami dystrybucji dóbr materialnych i koniecznością zapewnienia
sprawnego systemu przemieszczania wyrobów w całym łańcuchu logistycznym od producenta do odbiorcy. Opakowania są więc istotnym elementem kształtującym
obrót towarowy, transport i gospodarkę magazynową. W książce przedstawiono m.in.:
organizację gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie, ...
SYMBOL: ZMK918e, STRON: 208, FORMAT: B5, WYDANIE: II, 2014, Â

CENA: 140,00 zł + 5% VAT (brutto: 147,00 zł)

Paweł Strycharski

ABC operatora wózka widłowego
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: BK1173, STRON: 136, WYDANIE: 2018,

CENA: 90,00 zł + 5% VAT (brutto: 94,50 zł)

Anna Maria Słowińska

BHP w podmiotach leczniczych
Podmiot leczniczy jako pracodawca ma obowiązek zapewnienić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze opracowanie szczegółowo
przedstawia wszystkie zagadnienia związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych, w tym. m.in.:
czynniki szkodliwe dla
zdrowia, jakie występują w podmiotach leczniczych, choroby zawodowe, zasady doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego, ocenę ryzyka zawodowego, wymogi prawne dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych. Autorka szczegółowo omawia zagadnienia
bezpiecznej pracy:
przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przy przygotowywaniu, podawaniu ...
SYMBOL: BK1114, STRON: 208, WYDANIE: 2017

CENA: 140,00 zł + 5% VAT (brutto: 147,00 zł)

Bogdan Rączkowski

BHP w praktyce
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich
norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy - obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy,
przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.
Przeczytaj wybrane fragmenty publikacji:
Czynniki niebezpieczne - zagrożenia
Wypadki przy pracy - fragment protokołu
Ryzyko zawodowe
Wykazy
Skorowidz
Znaki fragmenty wklejki
W siedemnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji ...
SYMBOL: BK1240, STRON: 1144, WYDANIE: XVII, 2018, PROMOCJA WIĄZANA | Zobacz publikacje 30% taniej >>

CENA: 190,00 zł + 5% VAT (brutto: 199,50 zł)

Zdzisław Topolski

BHP w transporcie (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. Książka "BHP w transporcie"
to kompendium wiedzy na temat bezpiecznej pracy w transporcie: ręcznym, wewnątrzzakładowym mechanicznym, kołowym, kolejowym, w budownictwie ...
SYMBOL: BK1196e, STRON: 192, WYDANIE: 2018,

CENA: 120,00 zł + 5% VAT (brutto: 126,00 zł)
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Katarzyna Klemba

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
Jak zachować się podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Jakie dokumenty przygotować? Na co Inspektorzy zwracają szczególną uwagę? Polecamy praktyczny
poradnik, który wskaże m.in.:
jakie są powody wszczęcia kontroli przez PIP, kiedy można wszcząć kontrolę bez uprzedzenia, jak przebiega kontrola, jakie są
uprawnienia i obowiązki kontrolującego oraz kontrolowanego, co grozi za utrudnianie czynności kontrolnych, co powinien zawierać protokół kontroli, jak wnieść
odwołanie od wydanej decyzji. W publikacji kompleksowo omówiono jak przygotować się do kontroli m.in. z zakresu:
czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów
rozliczeniowych, prowadzenia akt osobowych, udzielania urlopów, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych, ...
SYMBOL: PPK1165, STRON: 134, WYDANIE: 2017,

CENA: 110,00 zł + 5% VAT (brutto: 115,50 zł)

Karolina Kołdys

Magazynowanie chemikaliów (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: BK1117e, STRON: 184, WYDANIE: 2016,

CENA: 110,00 zł + 5% VAT (brutto: 115,50 zł)

Małgorzata Sulestrowska

Pakiet szkoleniowy. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. Prezentacje - 173
slajdy - podręcznik dla prowadzącego szkolenie - w języku angielskim (z suplementem elektronicznym)
Occupational Safety and Health (OSH) Periodic Training for Office Workers English version in compliance with Polish Law Regulations TRAINER'S GUIDE (with
electronic supplement) Praktyczny zestaw niezbędny do prowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników biurowych - w
języku angielskim. Pakiet składa się z:
prezentacji w formacie PDF, podręcznika dla prowadzącego szkolenie wraz ze szczegółowym komentarzem do każdego ze
slajdów, dodatkowych materiałów, pomocnych przy przeprowadzaniu z uczestnikami szkolenia praktycznych ćwiczeń. Całość została przygotowana w języku
angielskim. Uzupełnienie stanowi angielsko-polski słowniczek z tłumaczeniem przydatnych terminów zawartych w materiałach szkoleniowych. ...
SYMBOL: BK1187es, STRON: 96, WYDANIE: 2017

CENA: 240,00 zł + 5% VAT (brutto: 252,00 zł)

Jolanta Dąbrowska, Helena Jędrzejewska

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole. 19 procedur i algorytmów postępowania. Przewodnik dla
nauczycieli (z suplementem elektronicznym)
Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) każdy nauczyciel ma obowiązek odbycia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza
pomoc przedmedyczna to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych, do czasu przybycia karetki pogotowia i
za pomocą aktualnie dostępnych środków. Aby skutecznie pomóc poszkodowanemu, należy działać szybko i sprawnie, zgodnie z ustalonymi odpowiednio do zdarzenia
wypadkowego sposobami postępowania. Posługując się algorytmem, zyskuje się pewność, że żadna konieczna czynność nie została pominięta. ...
SYMBOL: BK882e, STRON: 86, WYDANIE: 2013

CENA: 150,00 zł + 5% VAT (brutto: 157,50 zł)

Aleksandra Kaźmierczak

Poradnik dla służb bhp - zadania - uprawnienia - odpowiedzialność (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 ...
SYMBOL: BK1135e, STRON: 246, WYDANIE: 2017,

CENA: 110,00 zł + 5% VAT (brutto: 115,50 zł)
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Roman Majer

Praktyczny przewodnik po znakach bhp z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
Graficzne znaki BHP są niezbędne w każdym zakładzie pracy. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy
znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników. Opracowanie stanowi
praktyczny zbiór wszystkich znaków bezpieczeństwa z komentarzem dotyczącym ich stosowania:
znaki bezpieczeństwa - ochrona i higiena pracy, ochrona
przeciwpożarowa, ewakuacja, techniczne środki przeciwpożarowe;
strefa zagrożenia wybuchem;
źródła promieniowania elektromagnetycznego;
źródła
promieniowania jonizującego; oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest; znaki niebezpiecznych substancji chemicznych; oznaczenia
graficzne materiałów ...
SYMBOL: BK812e, STRON: 76, WYDANIE: 2012

CENA: 90,00 zł + 5% VAT (brutto: 94,50 zł)

Aleksandra Kaźmierczak

Wypadek przy pracy - i co dalej? Poradnik dla pracownika służby bhp i pracodawcy
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: BK1072, STRON: 144, WYDANIE: 2016,

CENA: 90,00 zł + 5% VAT (brutto: 94,50 zł)
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