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Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń!
Zaproszenie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, w ramach realizacji zadań dotyczących prewencji wypadkowej, przy współpracy z firmą ASEKOR,
zaprasza chętnych przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych szkoleń z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
Szkolenia finansowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń BHP?
Z bezpłatnych szkoleń mogą skorzystać pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione w jednym z następujących sektorów:
przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo,
transport, edukacja. Szkolenia skierowane są do przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego. Szkolenia BHP przeprowadzone zostaną w ramach
prewencji wypadkowej realizowanej przez ZUS, w oparciu o przepisy rozporządzenia 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.). Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne imienne
zaświadczenie.
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Kto powinien odbyć okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących
pracownikami?

Zgodnie z art.2373 & 21 Kodeksu Pracy pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami są zobowiązani odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie
niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązkach, szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.04, pierwsze szkolenie okresowe osoba będąca pracodawcą odbywa w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym
stanowisku, natomiast kolejne po 5 latach. Brak ww. szkolenia, w przypadku kontroli, skutkuje nałożeniem kary.
Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest przeznaczone dla:
- pracodawców, w tym osób kierujących wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi, spółkami, urzędami i spółdzielniami,
- innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
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Program szkolenia
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw
WE, konwencji MOP) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy; problemy związane z interpretacją niektórych
przepisów.
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi
zagrożeniami.
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych
wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi
profilaktyki.
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz
kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie
wypadku.
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenia zorganizowane zostaną w formie 2 dniowego kursu (16 godzin lekcyjnych) podczas których zapewniamy przerwy kawowe wraz z
poczęstunkiem.
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Jak zapisać się na bezpłatne szkolenie BHP?
1. Poprawnie wypełnij kwestionariusz zgłoszenia udziału, który jest do pobrania na stronie www.szkoleniabhp.net
2. Prześlij formularz zgłoszenia udziału na adres biuro@szkoleniabhp.net
3. W tytule wiadomości wpisz: Szkolenie ZUS - imię i nazwisko lub nazwę firmy
4. W ciągu 24 godzin od przesłania kwestionariusza otrzymają Państwo w wiadomości zwrotnej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Biuro projektu:
ASEKOR - Szkolenia BHP
ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław
tel. 888 888 131
e-mail: biuro@szkoleniabhp.net
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Tabela terminów szkoleń
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