
  

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami każdy pracownik podlega obowiązkowym 
szkoleniom BHP. Ich brak to ryzyko kar finansowych podczas kontroli            
Państwowej Inspekcji Pracy. 

Harmonogram szkoleń i szczegółowe informacje na ich temat: www.seka.pl SEKA S.A. 
Oddział w Łodzi ul. Gdańska 80  email: lodz@seka.pl tel. kont: 42 280 10 56  

BEZPŁATNE  
SZKOLENIA I 

SEMINARIA BHP 
Prowadzisz własną firmę? 

Zatrudniasz pracowników? 

 

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń 
BHP organizowanych przez naszą 

firmę na zlecenie 

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 

 

http://www.seka.pl/
mailto:lodz@seka.pl


 
 

W okresie od 27.05.2022r. do 16.12.2022r.  na zlecenie  

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi organizujemy: 
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Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. 

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych i innych 
wymienionych w §14 ust.2 pkt.6(AB) (10/2021)   

 

Seminaria tematyczne BHP: 

 Profilaktyka mająca na celu zapobieganie zaburzeniom mieśniowo-szkieletowym związanym z 

wykonywaną pracą – europejska kampania informacyjna „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. 

Dzwigaj z głową; 

 Zasady bezpieczeństwa w pierwszej pracy; 

 Stres w pracy – wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo; 

 Postepowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń. Zasady udzielania pierwszej pomocy 

oraz postępowanie w razie pożaru; 

 Praca na wysokości –wymagania bhp; 

 Zagrożenia w środowisku pracy kierowcy oraz operatora wózków widłowych; 

 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowiskach pracy oraz zasady doboru 

środków ochrony indywidualnej; 

 Stop wypadkom na budowie – zasady BHP przy wykonywaniu różnych prac budowlanych.  

Szkolenia i seminaria skierowana są dla Pracodawców i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach:   

Przetwórstwo przemysłowe; handel  hurtowy i detaliczny ; naprawa pojazdów samochodowych; włączając motocykle; 
transport i gospodarka magazynowa; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; górnictwo i wydobywanie; dostawy wody, 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; budownictwo. 

 

 

 

WSZYSTKIE SZKOLENIA I SEMINARIA SĄ BEZPŁATNE!!! 
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