
www.wysokonisko.pl
info@wysokonisko.pl
tel.: +48 697 783 060

CEL SZKOLENIA

DLA KOGO?

RAMOWY PLAN SZKOLENIA ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

WARUNKI UCZESTNICTWA

INFORMACJE DODATKOWE

UZYSKANE ZAŚWIADCZENIA

CENA

Pracownicy podczas szkolenia uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego prowadzania różnego rodzaju 
prac na dachach płaskich i o różnym nachyleniu, a także do bezpiecznego poruszania się po konstrukcjach (maszty, słupy 
energetyczne kratownicowe).

Gdy jest taka potrzeba prowadzimy również szkolenia w miejscu pracy, dostosowane do danych warunków. Aby otrzymać  
indywidualną wycenę szkolenia dla zespołu pracowników prosimy o kontakt mailowy na adres szkolenia@wysokonisko.pl

Szkolenie wysokościowe podstawowe zwane dostępem budowlanym kierowane jest do pracowników pracujących na wy-
sokości w branży budowlanej i montażowej. Szkolenie polecamy w szczególności pracownikom ogólnobudowlanym, mon-
tażystom, instalatorom paneli fotowoltaicznych, konserwatorom oraz ekipom odśnieżającym dachy i dekarzom. Szkolenie 
składa się z części teoretycznej i praktycznej realizowanej na specjalnie przygotowanych konstrukcjach będących stałym 
wyposażeniem ośrodka szkoleń.

• istota bezpieczeństwa i higieny pracy
• przepisy dotyczące pracy na wysokości
• organizacja pracy na wysokości
• środki ochrony zbiorowej
• środki ochrony indywidualnej SOI
• wymogi względem SOI
• kontrola codzienna SOI
• sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
• techniki pracy
• szok wiszenia i sytuacje awaryjne
• budowanie systemu powstrzymywania spadania
• zabezpieczenie pracy na dachu płaskim
• praca na dachach skośnych o różnym nachyleniu
• poruszanie się po drabinach dostępowych, masztach 
  i konstrukcjach
• podstawy ratownictwa i autoratownictwa

• znajomość przepisów prawa dotyczących pracy na  
 wysokości
• organizacja pracy na wysokości
• dobór odpowiednich środków zabezpieczających
• prawidłowe użytkowanie i konserwacja SOI
• bezpieczna praca na dachach płaskich i o różnym  
 nachyleniu
• bezpieczne poruszanie się po konstrukcjach, masztach 
  i drabinach dostępowych

Badania wysokościowe wydane 
przez Lekarza Medycyny Pracy

Czas trwania: 8 h
Minimalna ilość uczestników: 2
Maksymalna ilość uczestników: 8

Certyfikat ukończenia szkolenia praktycznego i teore-
tycznego oraz imienna plastikowa karta.

2 osoby 500 zł / os.
3-4 osoby 350 zł / os.
5-8 osoby 300 zł / os.

SZKOLENIE WYSOKOŚCIOWE PODSTAWOWE - DOSTĘP BUDOWLANY


