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ZGŁOSZENIE  
dla firm 

 
 
Realizator Projektu:  SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-386), przy ul. Paca 37 o kapitale 
zakładowym w wysokości 2.000.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców, której akta 
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000082102, NIP: 113-01-22-021, adres e-mail:… 

 

Oddział (miejscowość)…………………….…… 
 

Informacje o szkoleniu: 

Temat: Szkolenie okresowe bhp dla branży budowlanej 

Miejsce:  Termin: 

Ilość osób zgłoszonych na 
szkolenie kadra kierownicza/nadzór 

 

 Ilość osób zgłoszonych na 
szkolenie dla pracowników 
robotniczych 

 

 

Dokładne dane zgłaszającego przedsiębiorstwa i osoby do kontaktu: 

Nazwa  

NIP  

Adres siedziby (ulica, nr, kod, 
miejscowość) 

 

Osoba do kontaktu:  

E–mail      

Telefon kontaktowy  Faks  

 

Dane uczestnika/uczestników zgłoszonych na szkolenie: 

L.p Imię Nazwisko Stanowisko Tel. 
kontaktowy 

E-mail 
(opcjonalnie) 

1.       

2.       

3.       

 
□ potwierdzam że zgłaszające przedsiębiorstwo  należy do branży budowlanej 

 

□ w imieniu zgłaszającego przedsiębiorstwa akceptuję  w całości następujące warunki 
dodatkowe udziału w Projekcie: 
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WARUNKI DODATKOWE 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ BHP FINANSOWANYCH PRZEZ ZUS DLA 
BRANŻY BUDOWLANEJ  
 
§ 1  
Postanowienia ogólne  
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu „Szkolenia okresowe z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami branży budowlanej finansowanym przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Projekt).  

2. Wyłącznym realizatorem Projektu jest SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, na podstawie umowy zawartej z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w dniu 24.11.2017. 

3. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.  

4. Szkolenia realizowane będą, w zależności od lokalizacji zaproponowanych przez realizatora Projektu, na terenie lub 
w okolicach miast Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Bielsko-Biała, Kielce, 
Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Szczecin, Koszalin, Rzeszów, Warszawa, Wrocław.  

5. . Projekt realizowany będzie od 02.01.2018r. do 28.04.2018 r. 
 
§ 2  
Założenia Projektu  
1. Szkolenia realizowane  będą zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), na 
podstawie szczegółowego programu szkolenia dostosowanego do branży budowlanej  - „Szkolenia okresowe  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach  
robotniczych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami branży budowlanej finansowanym przez  
Zakład Ubezpieczeń Społecznych" 
 
2. W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy branży budowlanej, niezależnie od rodzaju podpisanej 
umowy z pracodawcą.  

3. W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy branży budowlanej niezależnie od lokalizacji siedziby pracodawcy oraz 
miejsca wykonywania pracy.  

4. Zgłoszony uczestnik ma obowiązek udziału w całości szkolenia, a po jego zakończeniu złożyć egzamin i wypełnić 
ankietę ewaluacyjną.  

5. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i pozytywnie zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia okresowego bhp.. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostaną wysłane w terminie do 14 dni 
od daty zakończenia szkolenia, na adres pracodawcy podany w niniejszym zgłoszeniu.  

6. Szkolenie będzie trwać odpowiednio 8 h lekcyjnych (1 dzień szkoleniowy)  w przypadku szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników branży budowlanej zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  lub 
16 godzin (2 dni szkoleniowe) w przypadku szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i 
innych osób kierujących pracownikami branży budowlanej.  

 
 
§ 3  
Zasady rekrutacji  
1. Rekrutację uczestników Projektu prowadzi SEKA S.A. za pośrednictwem:  
a. Strony internetowej www.seka.pl/bhp-na-budowie 

b. Adresu mailowego bhpnabudowie@seka.pl 

c. Kontaktu telefonicznego nr 22 517 88 09 
2. Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń oraz liczba wolnych miejsc dostępna jest na stronie internetowej  

3. Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą pracowników do projektu zobowiązują się podpisać umowę z SEKA S.A. 
gwarantującą obecność pracowników na szkoleniach. Umowa zostanie przesłana drogą mailową. Przedsiębiorca  w 
ciągu 3 dni roboczych powinna odesłać skan podpisanej umowy a oryginał w ciągu 7 dni – w innym wypadku 
zarezerwowane dla niej miejsca zostaną zwolnione. 
 
4. Potwierdzeniem zakwalifikowania zgłoszonych pracowników do Projektu jest przesłanie przez SEKA S.A.,  po 
otrzymaniu oryginału podpisanej umowy, maila kwalifikującego uczestników do Projektu z datą, godziną i miejscem 
szkolenia.  

5. Jeżeli z przyczyn losowych dany pracownik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu , może go zastąpić inny 
pracownik spełniający kryteria udziału w Projekcie. O tym fakcie należy poinformować SEKA S.A. drogą mailową bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu poprzedzającym szkolenie. Jeżeli zgłoszony pracownik nie rozpocznie szkolenia 
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i nie zostanie zastąpiony innym  uczestnikiem lub nie przystąpi do egzaminu, zgłaszający będzie zobowiązany do 
pokrycia kosztów poniesionych przez Realizatora Projektu w związku z uwzględnieniem pracownika na liście 
uczestników szkolenia.   
 
§ 4  
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu  
1. Każdy zgłoszony i zakwalifikowany uczestnik Projektu ma prawo do:  
a) udziału w szkoleniu okresowym bhp dedykowanym dla branży budowlanej,  

b) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,  

c) otrzymania zaświadczenia po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego bhp dla pracowników na 
stanowiskach robotniczych lub dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  
a) przybycia punktualnie na szkolenie i obecność na nim do jego zakończenia  

b) złożenia egzaminu po szkoleniu bhp oraz wypełnienia ankiety ewaluacyjnej  
 
§ 5  
Postanowienia końcowe  
1. Uczestnicy Projektu oraz podmioty zgłaszające zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień 
niniejszego Regulaminu.  

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą, w razie wątpliwości, przez Kierownika 
Projektu – przedstawiciela SEKA S.A. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

 
 
 
 
 
 

  ............................................................. 

                         Czytelny podpis osoby zgłaszającej , data  

    oraz pieczęć przedsiębiorstwa 

 


