
 SEKA S.A. organizuje bezpłatne szkolenia  

okresowe w zakresie BHP  i seminaria na zlecenie ZUS.  

         Realizacja projektu od 20 czerwca 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. 

 

Szkolenia i seminaria skierowane są dla mikro, małych, średnich i dużych firm działających na 

terenie woj. podkarpackiego z następujących sektorów gospodarki:   

 

•   budownictwo,  

•   opieka zdrowotna i pomoc społeczna,  

•   transport i gospodarka magazynowa,  

•   przetwórstwo przemysłowe, 

•   handel; naprawa pojazdów samochodowych, 

•   leśnictwo. 

 

 

 

Szkolenia są w całości finansowane przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych  w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA 

BHP I SEMINARIA 



SZKOLENIA OKRESOWE BHP 
w formie tradycyjnej lub webinarium, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 

2004 r.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U 2004 Nr 180, poz. 1860 z 

późn. zm.): 

• dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  

• dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, 

• oraz dla pracowników niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia, których 

charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub 

niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

SEMINARIA Z ZAKRESU BHP, PPOŻ. I PIERWSZEJ POMOCY 
 dla pracowników i pracodawców, osób kierujących pracownikami, studentów, uczniów szkół 

przygotowania zawodowego, uczestników kursów przygotowania zawodowego oraz uczniów 
ostatnich klas liceów ogólnokształcących (4-godzinne seminaria w formie tradycyjnej lub 
webinarium) z tematyki: 

 

1. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacji zagrożenia. Zasady udzielania pierwszej 

pomocy oraz postepowanie w razie pożaru. 

2. Profilaktyka mająca na celu zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym 

związanym z wykonywana pracą- europejska kampania informacyjna” Zdrowe  

i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”. 

3. Praca na wysokości-standardy BHP. 

4. Pierwsza praca-bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

5. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowisku pracy. Dobór środków 

ochrony indywidulanej. 

Zapewniamy wysoką jakość szkoleń i seminariów, w tym atrakcyjne materiały szkoleniowe, woda 
dla każdego. 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
 

ODDZIAŁY: 
Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Koszalin,  
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.  

ZAPISY:  SEKA S.A. O/Rzeszów  Ul. Partyzantów 1a pok. 116, Rzeszów 

rzeszow@seka.pl tel. 17 717 65 20 

w godz. 8:00 - 16:00 


