
Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawco!

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dot.

oceny ryzyka zawodowego

Przekonamy Cię, ze warto to zrobić …

Zobaczysz, że to łatwe!

Uwierzysz, że to się opłaca!

 

Ocena ryzyka zawodowego jest niezbędna dla stworzenia w Twojej firmie bezpiecznych warunków pracy.

Ocena  ta  pomoże  ochronić  ludzkie  zdrowie  i  życie;  oszczędzi  stresu,  kosztów  i  szeregu  innych  kłopotów
związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi Twoich pracowników.

Dzięki niej zadbasz zatem również i o własne zdrowie – z pożytkiem dla Ciebie, Twojej Rodziny i Firmy.

Ocena ryzyka to nie wymysł biurokracji ani zapisany w uregulowaniach prawnych wymóg egzekwowany podczas
kontroli, aby „utrudniać ci życie”.

Jej celowość i niezwykłą przydatność potwierdzają długoletnie doświadczenia „starych” państw członkowskich Unii
Europejskiej, w których obowiązuje już blisko 25 lat.

Praktyka tych państw dowiodła istnienia bezpośredniego związku pomiędzy wynikami oceny ryzyka, a panującymi
w przedsiębiorstwach warunkami pracy.

Potwierdziła  także,  że  zaangażowanie  pracodawców w prowadzenie  oceny ryzyka prowadzi  do powstania  w
przedsiębiorstwie sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa – najskuteczniejszego „wroga” wypadków przy
pracy, chorób zawodowych i wszystkiego co jest z nimi związane.

W związku z powyższym Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zaprasza pracodawców z sektora małych
przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnych szkoleniach nt. praktycznej i przystępnej oceny ryzyka zawodowego.

Uczestnicy  szkolenia  otrzymają  również  nieodpłatnie  materiały  dotyczące  praktycznych  działań  na  rzecz
ograniczania poziomu ryzyka.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić swój akces do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie bądź do
jednego z Oddziałów w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce bądź w Siedlcach.

Wystarczy zgłoszenie telefoniczne, faxem lub e-mailem:

OIP w Warszawie:●

tel. 22 435 50 92; 22 628 96 29❍

fax 22 435 50 92; 22 425 11 91❍

e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl❍

Oddziały OIP w:●

Radomiu tel. 48 362 67 78, fax 48 362 52 15,●

Płocku tel. 24 262 99 60, fax 24 264 06 63,●

Ciechanowie tel. 23 672 99 70, fax 23 672 31 41,●

Ostrołęce tel. 29 764 29 63, fax 29 764 24 96,●

Siedlcach tel. 25 63 280 50, fax 25 63 227 68.●

mailto:kancelaria@warszawa.pip.gov.pl


O dokładnych terminach i miejscu szkoleń powiadomimy osobiście wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowych informacji na temat kampanii udziela Sekcja Prewencji i Promocji OIP – tel. 22 425 11 88, e-mail:
andrzej.mazurek@warszawa.pip.gov.pl.
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