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Kod 
szkolenia 

Temat szkolenia 
Ilość dni 
szkolenia 

Terminy szkolenia 
Miejsce 

szkolenia 
Koszt netto/ 

osoba 

SZKOLENIA ONLINE 

E-BHP 06 Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  4 dni  02-05.08.2022 Online 1050 zł 

E-BHP 30 Ocena ryzyka zawodowego – analiza, dokumentowanie, warsztaty praktyczne 
6 godzin 

lekcyjnych 
13.07.2022 Online 400 zł 

E-OŚ 02 Przegląd i interpretacja najważniejszych wymagań w zakresie gospodarki odpadami w 2021 r. 
6 godzin 

lekcyjnych 
19.07.2022 Online 350 zł 

E-SZŚ 02 Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001:2015 2 dni 08-09.08.2022 Online 800 zł 

E-SZB 02 Auditor Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 2 dni 18-19.08.2022 Online 800 zł 

E-ZSZ 02 
Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 3 dni  29-31.08.2022 Online  1150 zł  

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

BHP 26 Metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych 1 dzień 18.07.2022 Częstochowa 450 zł 

BHP 28 Pierwsza Pomoc – zasady postępowania 1 dzień 04.07.2022 Częstochowa 220 zł 

BHP 32 Zasady zwalczania pożarów i ewakuacja oraz udzielanie pierwszej pomocy 1 dzień 16.08.2022 Częstochowa 380 zł 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

OŚ 01 Podstawowe wymagania z zakresu Ochrony Środowiska w małych przedsiębiorstwach 2 dni 21-22.07.2022 Częstochowa 800 zł* 

 SYSTEMY ZARZĄDZANIA 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA 

ZSZ 02 
Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP wg norm ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 

3 dni 29-31.08.2022  Częstochowa   1400 zł* 

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP 

http://www.biuro-system.com/
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SZB 02 Auditor Systemu Zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 2 dni 25-26.08.2022  Częstochowa  1050 zł* 

Aktualne na dzień 18.06.2022  

Niniejszy harmonogram stanowi propozycję terminów szkoleń. Biuro „SYSTEM” Sp. J. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia. 
 

* - cena nie zawiera kosztów noclegu oraz wyżywienia 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W związku ze zmieniającymi się przepisami o ochronie danych osobowych, wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, iż: 

1. Państwa dane osobowe zostały pobrane z ogólnodostępnych źródeł. 
 

2. Administratorem Państwa danych jest Biuro „SYSTEM” Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie, ul. Faradaya 53 lok 44, 42-202 Częstochowa, zarejestrowana w sądzie rejonowym w Częstochowie pod nr. 
KRS: 0000163954, REGON: 151545308, NIP: 9491720440. 
 

3. Kontakt do Administratora to: sekretariat@biuro-system.com*, tel. (34) 321 43 80 bądź pisemnie na adres 42-202 Częstochowa, ul. Faradaya 53 lok 44 
 

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c tj. wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i f. 
 

5. Firma Biuro „SYSTEM” Spółka Jawna przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług szkoleniowych, audytowych, doradczych lub informacyjnych i nie udostępnia ich podmiotom trzecim, chyba, 
że zostały zawarte dodatkowe ustalenia z Państwem, lub wynika to z wykonywanych przez nas w/w czynności jak również w celu marketingu bezpośredniego. 
 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, audytowych lub doradczych oraz 
przez okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach. 
 

7. Biuro „SYSTEM” Spółka Jawna używa narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na 
stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Dane przesyłane do Google Analytics są 
anonimowe. 
 

8. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże 
się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube. 
 

9. W związku z przetwarzanie danych osobowych mają Państwo zgodnie z rozporządzeniem: 
a. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 
b. Prawo do sprostowania danych 
c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania 
e. Prawo do przenoszenia danych 
f. Prawo do sprzeciwu 
g. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

10. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania. 
 

11. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę. 
 
Biuro „SYSTEM” Spółka Jawna dołoży wszelkich starań i zapewni wszelkie środki fizyczne, organizacyjne i techniczne w związku z ochroną danych osobowych jak i przed ich przypadkowym bądź 
umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem i dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

http://www.biuro-system.com/
mailto:sekretariat@biuro-system.com?subject=Zapytanie%20na%20temat%20szkolenia
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

