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Kompetencje i doświadczenie
Mgr inż. Jarosław Dejneka – główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej* - właściciel
Przedsiębiorstwa ukończył szkołę średnią o specjalności automatyka przemysłowa i urządzenia precyzyjne oraz
policealną uzyskując tytuł technika BHP. Po ukończeniu studiów I stopnia uzyskał tytuł inżynier produkcji o specjalności
BHP i studiów II stopnia tytuł magistra bezpieczeństwa pożarowego. Autor publikacji w wydawnictwach branżowych w
zakresie oceny ryzyka zawodowego. Auditor Wewnętrzny Systemu Jakości wg norm z serii 9000, obecnie w procesie
weryfikacyjnym, biegłego sądowego z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Autor wielu opracowań kart
oceny ryzyka zawodowego, instrukcji i programów szkoleń bhp dla różnych stanowisk pracy w przemyśle i usługach.
Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp.
W służbie BHP pracuję od29 lat. Ostatnie 18lat zajmuje się obsługą BHP Przedsiębiorstw a jako podmiot zewnętrzny.

Przedsiębiorstwo JARED Jarosław Dejneka:

W ramach w/w działalności Przedsiębiorstwo JARED prowadzi zarówno kompleksową obsługę Przedsiębiorstw jak i
wybrane czynności wg indywidualnych zleceń.
•
Obsługa firm w ramach umowy (zadania służby bhp i ppoż.)
•
Organizacja i prowadzenie szkoleń - szkolenia bhp i szkolenia ppoż. HACCAP, pierwsza pomoc, UDT oraz wiele innych
•
Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, dla maszyn, oraz przestrzeni pracy
•
Ocena zagrożenia wybuchem, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
•
Audyty, przeglądy, analizy stanu bhp i ochrony ppoż.
•
Przygotowanie do wizyty organów kontrolnych (PIP, PIS, PSP) oraz instytucji audytu zewnętrznego. Pomoc w realizacji nakazów
organów kontrolnych
•
Ocena zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia maszyn
•
Opracowanie instrukcji dla stanowisk, procesów, maszyn i urządzeń
•
Postępowania powypadkowe
•
oznakowanie bezpieczeństwa w przestrzeni zakładu pracy
•
Komplet dokumentacji z zakresu BHP
Przedsiębiorstwo JARED uzyskało w 2016 r status placówki kształcenia ustawicznego w rozumieniu Ustawy Oświatowej oraz znalazło się w
Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
Rejestr instytucji szkoleniowych WUP nr 2.24/00233/2016 wpis do ew. placówek kształcenia ustawicznego UM Katowice 5/2016

JARED to zespół doświadczonych w obsłudze podmiotów specjalistów branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, placówek edukacyjnych (od
przedszkola do szkoły wyższej), instytucji finansowych, placówek służby zdrowia, obsługa szkoleniowa terenowych oddziałów instytucji i urzędów
państwowych.
Obsługa realizowana jest poprzez centralę w Katowicach oraz placówki partnerskie na terenie całego kraju.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu właściciela przedsiębiorstwa oraz sprawdzonemu zespołowi zatrudnionych specjalistów posiadających
najwyższe kwalifikacje w zakresie BHP i ppoż. wymagane polskim prawem, posiadających uprawnienia Audytorów systemu HACCP oraz ISO,
Instruktora Ratownictwa Medycznego oraz kwalifikacje w zakresie Ochrony Środowiska.
Współpracujemy od wielu lat z akredytowanym laboratorium badania środowiska pracy. Organizujemy (w bardzo konkurencyjnych cenach)
pomiary środowiska pracy.
Ogromne doświadczenie oraz pełne kwalifikacje naszej kadry dają Państwu pewność, że nasze usługi są świadczone na najwyższym poziomie.
Obecnie ponad 100 podmiotów korzysta w sposób systematyczny z oferty JARED w tym część Przedsiębiorstw na podstawie stałej umowy
współpracy.
Od 2019 roku prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu BHP, ppoż., pierwszej pomocy i inne również w języku rosyjskim
Mam nadzieję, że oferta nasza przekonała Państwa do podjęcia współpracy, która przynosi równą korzyść dla obu stron.
Zagranicznym przedsiębiorstwom oferujemy swoja pomoc w dostosowaniu standardów obecnych w ich firmie do obowiązujących w Polsce
wymagań prawnych.
*tytuły uzyskane na podstawie "§ 4.1.5. Rozp. RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109,
poz. 704) zmiana - (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004 r.) oraz Ust. z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpożarowej Art. 4. 2b
(Dz.U.2009.178.1380)
Z poważaniem
Główny specjalista ds. bhp,
Inspektor ochrony p. pożarowej
mgr inż. Jarosław Dejneka

