Halina Wojciechowska-Piskorska

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Podręcznik do szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami został opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia zawartym
w rozporządzeniu 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.). Każdy temat programu został szczegółowo omówiony.
SYMBOL: BSW669, STRON: 374, WYDANIE: IV, 2011

CENA: 65,00 zł + 5% VAT (brutto: 68,25 zł)

Stanisław Stadler, Zuzanna Cisło, Halina Zawiałow

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia
dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia konkretnego zakładu pracy. Niniejszy podręcznik, opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia dla
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zawartym w rozporządzeniu 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.), ma za zadanie wesprzeć organizatorów szkolenia w dostosowaniu programu do
oczekiwań, jakie ma spełnić szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
SYMBOL: BSW776, STRON: 140, WYDANIE: IV, 2012

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

Stanisław Stadler, Zuzanna Cisło

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia
dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia konkretnego zakładu pracy. Niniejszy podręcznik, opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia dla
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zawartym w rozporządzeniu 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.), ma za zadanie wesprzeć organizatorów szkolenia w dostosowaniu programu do
oczekiwań, jakie ma spełnić szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
SYMBOL: BSW777, STRON: 146, WYDANIE: III, 2012

CENA: 45,00 zł + 5% VAT (brutto: 47,25 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż ogólny
Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy jest przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 § 2 k.p.). Szkolenie obowiązuje wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów
odbywających praktyki i uczniów zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Prowadzi się je przed rozpoczęciem pracy. W opracowaniu szczegółowo omówiono
każdy temat z programu ramowego. Polecamy pracownikom służby bhp, osobom wykonującym u pracodawcy zadania tej służby, pracownikom wyznaczonym przez
pracodawcę do prowadzenia tego szkolenia posiadającym odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i
Pracy ...
SYMBOL: BIO743, STRON: 76, WYDANIE: V, 2012

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

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy - typowe zagrożenia dla stanowisk pracy przy obróbce
metali i drewna
Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis
prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 7 stanowiskach w obróbce metali i drewna:
Frezer - tokarz - szlifierz Galwanizer
Lakiernik Spawacz elektryczny Spawacz gazowy Stolarz Ślusarz
SYMBOL: BIS111, STRON: 144, FORMAT: A5, WYDANIE: 2005

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)
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Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy - typowe zagrożenia dla stanowisk pracy w przemyśle
spożywczym
Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis
prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 6 stanowiskach w przemyśle spożywczym:
Cukiernik
Kelner - barman
Kucharz Masarz Piekarz Pomoc kuchenna
SYMBOL: BIS102, STRON: 194, FORMAT: A5, WYDANIE: 2005

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy - typowe zagrożenia dla stanowisk pracy w rolnictwie
Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis
prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 4 stanowiskach w rolnictwie:
Młynarz
Rolnik - hodowca zwierząt
Rolnik uprawa roślin Traktorzysta
SYMBOL: BIS104, STRON: 108, FORMAT: A5, WYDANIE: 2005

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy - typowe zagrożenia dla stanowisk pracy w służbie zdrowia
Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis
prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 11 stanowiskach w służbie zdrowia:
Farmaceuta
Kąpielowa
Laborant
Lekarz Pielęgniarka - pielęgniarz Salowa Technik analityk (laborant) Technik fizykoterapii Technik kinezyterapii Technik protetyk Technik radiolog
SYMBOL: BIS101, STRON: 270, FORMAT: A5, WYDANIE: aktualne,

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

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy - typowe zagrożenia dla stanowisk pracy w wodociągach i
kanalizacji
Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis
prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 5 stanowiskach w wodociągach i kanalizacji:
Maszynista maszyn i urządzeń
przepompowni i oczyszczalni ścieków
Mechanik obchodowy obiektów oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
Operator stacji uzdatniania wody do celów
przemysłowych Operator stacji uzdatniania wody pitnej Praca w kanałach i studzienkach rewizyjnych
SYMBOL: BIS110, STRON: 102, FORMAT: A5, WYDANIE: 2005

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)

Bogdan Rączkowski

Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy - typowe zagrożenia dla stanowisk pracy w zawodach:
Elektromonter. Elektronik. Introligator. Maszynista offsetowy. Pracownik stacji paliw. Sprzedawca.
Suwnicowy. Szwaczka
Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis
prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia dla 8 stanowisk pracy w zawodach:
Elektromonter
Elektronik
Introligator
Maszynista offsetowy Pracownik stacji paliw Sprzedawca Suwnicowy Szwaczka
SYMBOL: BIS113, STRON: 170, FORMAT: A5, WYDANIE: 2006

CENA: 50,00 zł + 5% VAT (brutto: 52,50 zł)
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