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CEL SZKOLENIA

DLA KOGO?

RAMOWY PLAN SZKOLENIA

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

INFORMACJE DODATKOWE

WAŻNE!

UZYSKANE ZAŚWIADCZENIA

CENA

Celem szkolenia dla kierujących pracownikami i służb BHP jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat organiza-
cji i nadzoru pracy na wysokości w szczególności z użyciem środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z 
wysokości.

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 nadzór nad pracą na wysokości jest najbardziej teoretycznym szkoleniem z naszej oferty i kierowane jest dla osób 
organizujących i nadzorujących prace na wysokości oraz dla pracowników służby BHP. Szkolenie polecane jest także pra-
codawcom, kierownikom robót i brygadzistom oraz osobom odpowiedzialnym za zakup środków ochrony indywidualnej i 
prowadzenie ewidencji sprzętu.

• 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 i masztach, 
  konstrukcjach
• praca w dostępie linowym
• podstawy ratownictwa i autoratownictwa

• znajomość przepisów prawa dotyczących pracy na 
 wysokości
• organizacja pracy na wysokości
• dobór odpowiednich środków zabezpieczających
• wdrażanie zabezpieczeń środkami ochrony zbiorowej
• wdrażanie systemów zabezpieczenia pracy środkami 
  ochrony indywidualnej
• prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji
• nadzór nad dokumentacją środków ochrony indywidualnej

Czas trwania: 8 h
Minimalna ilość uczestników: 3

Szkolenie nie zastępuje okresowego szkolenia BHP dla  
pracodawców i kierujących pracownikami oraz okresowe-
go szkolenia dla pracowników służby BHP i osób wykonu-
jących zadania tej służby wynikających z Rozporządzenia  
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w spra-
wie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860. Celem szkolenia dla kierują-
cych pracownikami i służb BHP jest poszarzenie i usyste-
matyzowanie wiedzy na temat organizacji i nadzoru pracy 
na wysokości z użyciem środków ochrony indywidualnej. 

Certyfikat ukończenia szkolenia praktycznego i teore-
tycznego wydawany bezterminowo.

540 zł / os.

SZKOLENIE - NADZÓR NAD PRACĄ NA WYSOKOŚCI


