
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej  

informuje o terminach oraz ilości wolnych miejsc 

na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  

przewidziane do realizacji w okresie wrzesień – grudzień 2015 r.  

(stan na dzień: 27 października 2015 r. godzina 715) 

 

Uwaga! 

W przypadku osób obcojęzycznych, które z powodu nieznajomości języka polskiego nie mogą odbyć szkolenia z 

pozostałymi pracownikami, prosimy o kontakt telefoniczny z Działem BHP i OP w celu organizacji szkoleń 

indywidualnych. 

   

Szkolenia okresowe z zakresu bhp  

dla nauczycieli akademickich, pracowników technicznych, pracowników administracyjnych oraz 

pracowników bibliotecznych nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników szkodliwych 

(na przesłanych wykazach oznaczeni - OKR. PRAC. INŻ-TECH NAUK-DYD ADM.B. NNCS) 

Lp. Termin szkolenia Liczba wolnych miejsc 

1. 2 listopada 2015 r. 1 

2. 19 listopada 2015 r. 4 

3. 23 listopada 2015 r. 5 

4. 26 listopada 2015 r. 20 

5. 2 grudnia 2015 r. 1 

6. 4 grudnia 2015 r. 24 

7. 7 grudnia 2015 r. 17 

8. 10 grudnia 2015 r. 24 

9. 14 grudnia 2015 r. 26 

10. 18 grudnia 2015 r. 20 

11. 21 grudnia 2015 r. 16 

12. 22 grudnia 2015 r. 11 

 

Szkolenia okresowe z zakresu bhp  

dla nauczycieli akademickich, pracowników technicznych narażonych na bezpośrednie działanie 

czynników szkodliwych 

(na przesłanych wykazach oznaczeni - OKR. PRAC. INŻ-TECH NAUK-DYD ADM.B. NCS) 

Lp. Termin szkolenia Liczba wolnych miejsc 

1. 10 listopada 2015 r. 2 

2. 18 listopada 2015 r. 21 

3. 8 grudnia 2015 r. 12 

4. 17 grudnia 2015 r. 19 

 

Szkolenia okresowe z zakresu bhp  

dla osób kierujących pracownikami 

(na przesłanych wykazach oznaczeni - OKR. PRACODAWCA I OS. KIERUJ. PRACOWN.) 

Lp. Termin szkolenia Liczba wolnych miejsc 

1. 3 listopada 2015 r. 4 

2. 17 listopada 2015 r. 17 

3. 1 grudnia 2015 r. 11 

 

Szkolenie odbywają się w siedzibie firmy SEKA, ul. Wolska 11, sala 107 (I piętro). 

Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 900, przewidywane zakończenie godzina 1500. 

Osoby przyjeżdżające na szkolenie samochodami mogą zaparkować pojazdy na parkingu  

przy sklepie „Biedronka”, ul Wolska 8. 

Parking znajdujący się przy galerii Color Park jest tylko dla klientów sklepów, dla pozostałych użytkowników jest płatny. 


