Zapraszamy na szkolenie
XVI Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
23 – 25 października 2013 r. Ustroń
MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA SZKOLENIA OKRESOWEGO
Wykładowcy:

Waldemar Korczak Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach
Arleta Mrugała Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach

Rafal Kiljanek Szkoła Policji w Katowicach oraz Komenda Miejska Policji Rybnik
Tomasz Duda ratownictwo medyczne

TEMATYKA

NOWOŚCI W PRZEPISACH BHP I PRAWA PRACY
CZYNNIKI CHEMICZNE I REACH
BĄDŹ JAK SHERLOCK HOLMES! DOCHODZENIE W POSTĘPOWANIU POWYPADKOWYM
PIERWSZA POMOC – ĆWICZENIA I SYMULACJE

FORUM BHP TO CZAS I PRZESTRZEŃ WYKREOWANE, ABY REALIZOWAĆ
POTRZEBY UCZESTNIKÓW.

Co zyskasz uczestnicząc w Forum:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

udział w zajęciach prowadzonych przez uznane autorytety w swojej dziedzinie,
omówienie najbardziej aktualnych i problematycznych zagadnień z obszaru BHP,
praktyczną formułę szkolenia, odnoszącą się do problemów, które na co dzień spotykasz
w pracy zawodowej,
możliwość indywidualnej konsultacji z najwyższej klasy wykładowcami,
wymianę doświadczeń i poglądów z innymi uczestnikami,
przyjazną atmosferę i wysoki poziom organizacyjny.

PROGRAM
NOWOŚCI W PRZEPISACH BHP I PRAWA PRACY
1. Zmiany Kodeksu pracy:
• Zwolnienia pracodawców z obowiązku zgłaszania działalności do PIP i PIS,
• urlop rodzicielski – nowe zasady,
• 12 miesięczny okres rozliczeniowy i ruchomy czas pracy,
• wyrok trybunału konstytucyjnego z dnia 2.10.2012 r. sygn. akt K 27/11.
2. Uchylenie przepisów dotyczących zasad bhp przy obsłudze suwnic elektrycznych, sprężarek
powietrznych i żurawi – co w zamian ?
3. Nowe rozporządzenie bhp przy urządzeniach energetycznych – definicje, zakres zmian
w obowiązkach eksploatujących.
4. Zmiana rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie
ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru
karty wypadku i terminu jej sporządzenia.
5. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu.
6. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.
7. Uprawnienia służby bhp po 1 lipca 2013 r. – pytania i wątpliwości w sprawie kwalifikacji
osób wykonujących zadania służby bhp.
CZYNNIKI CHEMICZNE I REACH
1. REACH - kilka zdań przypomnienia o obowiązkach użytkownika chemikaliów.
2. Dokumentacja wymagana od użytkownika produktów chemicznych klasyfikowanych jako
niebezpieczne:
- aktualizacja spisu niebezpiecznych substancji i mieszanin,
- karta charakterystyki – jak rozpoznać, że dokonano aktualizacji,
- chemikalia w ocenie ryzyka zawodowego,
- instrukcja stanowiskowa w kontekście użytkownika substancji i mieszanin chemicznych
(przykładowe rozwiązania stosowane przez przedsiębiorców),
- zawartość apteczek pierwszej pomocy, a karta charakterystyki.
3. Organizacja stanowiska pracy, na którym stosowane są chemikalia:
- właściwe oznakowanie stanowiska pracy ( oznakowanie miejsc pracy i magazynów),
- czego na stanowisku pracy zabraknąć nie może (środki ostrożności na wypadek awarii),
- czego na stanowisku pracy należy unikać (właściwy dobór pojemników i zbiorników
wielokrotnego użytku).
4. Plany naprawcze przy występowaniu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia
w miejscu pracy:
- czemu służy opracowanie planu,
- jakie elementy powinien zawierać plan naprawczy,
- przykładowe rozwiązania w przypadku przekroczenia NDN hałasu w środowisku pracy.

BĄDŹ JAK SHERLOCK HOLMES! DOCHODZENIE W POSTĘPOWANIU
POWYPADKOWYM
1. Przesłuchanie świadka:
- cel przesłuchania,
- przygotowanie i etapy przesłuchania,
- zasady i metody przesłuchania świadka,
- psychologiczne aspekty przesłuchania,
- dokumentowanie.
2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia:
- pierwsze czynności na miejscu zdarzenia (wypadku),
- rodzaj i zakres wstępnych informacji o zdarzeniu,
- zabezpieczenie śladów przez zniszczeniem, zniekształceniem i utratą,
- zabezpieczenie techniczne i osobowe,
- uprawnienia i rola służb na miejscu zdarzenia,
- rodzaje śladów.
3. Oględziny miejsca zdarzenia:
- pojęcie i cele oględzin,
- rodzaje i metody oględzin,
- sposoby dokumentowania.
4. Współpraca z prokuraturą:
- postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa (dochodzenie/śledztwo) i
jego etapy,
- postępowanie wyjaśniające w sprawach o wykroczenia (w tym w ruchu drogowym),
- uprawnienia organów prowadzących postępowanie przygotowawcze i wyjaśniające,
- udostępnianie materiałów z postępowania przygotowawczego i wyjaśniającego.
5. Wybrane przestępstwa i wykroczenia związane z wypadkami przy pracy – omówienie
przykładów.
PIERWSZA POMOC
Blok I - zostanie omówiony z wykorzystanie prezentacji multimedialnej i pokazów
praktycznych wraz z ćwiczeniami wykonywanymi przez uczestników.
1. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy: przeszkolenie pracowników,
środki do udzielania pierwszej pomocy i wyposażenie apteczek.
2. Omówienie poszczególnych numerów alarmowych i sposobu wykonywania prawidłowego
połączenia ze służbami ratowniczymi: wypracowanie zdolności rozpoznawania zagrożenia
oraz wytłumaczenie, w jakich okolicznościach i jak dzwonimy na pogotowie ratunkowe.
3. Schemat postępowania BLS zgodny z wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji
z 2010 roku: na czym polega resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kiedy ją
przeprowadzamy. Uczestnicy przejdą swoisty MEGACODE obejmujący wszystkie możliwości
w ramach postępowania obejmującego udzielanie pierwszej pomocy. Pod okiem
instruktorów będą oceniani z wykonywanych czynności.
4. Łańcuch Ratowniczy: wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy, wczesne rozpoczęcie RKO,
wczesna defibrylacja, opieka poresuscytacyjna.
5. Pozycja bezpieczna: rozpoznawanie omdlenia, stanu nieprzytomności oraz postępowania z
osobą nieprzytomną, która ma zachowany prawidłowy oddech.
6. Oparzenia, zachłyśnięcie, zadławienie: rozpoznanie i postępowanie z osobą
poszkodowaną.
7. Upadek z wysokości i porażenie prądem: postępowanie z poszkodowanym urazowym
i z osobą porażoną prądem.
8. Rany, krwawienia, krwotoki.
9. Wypadek samochodowy: postępowanie z poszkodowanym, metody ewakuacji.

Blok II – weryfikacja wiedzy i umiejętności – manewry ratownicze.
Przeprowadzenie gry symulacyjnej w formie mini – zawodów. Uczestnicy zostaną podzielenie
na 3-osobowe zespoły. Wykonywane zadania będą nawiązywać do tematyki omawianej
podczas
szkolenia.
Zajęcia
będą
doskonałym
sposobem
na
sprawdzenie
i usystematyzowanie nabytej wiedzy i umiejętności. Zainscenizowane sytuacje będą w
maksymalnym stopniu oddawały realne warunki przy udzielaniu pierwszej pomocy.
Prowadzący
Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice insp. Waldemar Korczak
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Katowice Arleta Mrugała
Szkoła Policji w Katowicach oraz Komenda Miejska Policji Rybnik Rafal Kiljanek
Ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy Tomasz Duda
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce
Wyspa Ski&Spa Ustroń ul. Turystyczna 8 www.wyspaustron.pl
Nowo wyremontowany ośrodek usytuowany w Ustroniu Jaszowcu, w niewielkiej odległości do
centrum, a także od Wisły. Wyspa Ski&Spa dysponuje kilkudziesięcioma komfortowo
wyposażonymi pokojami, restauracją, drink barem, sauną, bilarde,. Tenisem stołowym.
Oferuje także szeroki wachlarz zabiegów SPA.
Termin
23 – 25 października 2013 r. Przyjazd uczestników rano 23.10.2013 r., rozpoczęcie zajęć
o godz. 9.30, zakończenie szkolenia – 25.10. ok. godz. 15. Szkolenie trwa 18 godzin.
Cena szkolenia
1390 zł – kwota obejmuje kompleksową organizację, materiały szkoleniowe opracowane
przez wykładowców, materiały piśmiennicze, 2 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne
wyżywienie, przerwy kawowe, zajęcia fakultatywne. Dopłata do pokoju jednoosobowego
wynosi 80 zł. Ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona. Prosimy o dokonanie płatności
do dnia 11.10.2013 r. Podana cena jest kwotą brutto. Stawka VAT zwolniony.
Istnieje możliwość uzupełnienia szkolenia okresowego dla służb BHP.
Zgłoszenie uczestnictwa – DO 4 PAŹDZIERNIKA 2013 R.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na druku zlecenia - do pobrania z naszej strony
www.csdkontra.pl do dnia 4 października 2013 r. Możliwość rezygnacji w formie
pisemnej z udziału w szkoleniu i pełnego zwrotu opłaty do 10 października 2013 r.,
w przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na
szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Do wszystkich uczestników zostanie mailem
przesłana szczegółowa agenda szkolenia do 20.10.2013 r.
Wszelkich informacji udzieli Państwu Beata Kaczmarek
tel. 32 258 94 71 mail: info@csdkontra.pl
Opinie naszych uczestników o poprzednich edycjach Forum BHP:
„ Profesjonalna organizacja.” „Możliwość wymiany doświadczeń, ciekawe temat, duża wiedza
wykładowców.” „Dzięki perfekcyjnej organizacji można uzyskać odpowiedzi na każde, nawet
najbardziej szczegółowe, pytanie z zakresu BHP.”
„Miła atmosfera, ciekawie prowadzone wykłady,
zaangażowanie prowadzących.”
„Wysoki poziom merytoryczny.”
„Interesujące, pozwala na
dyskusję, pozwala na relaks.”
„Istotne, rzetelne, czytelne, kompetentne.”
Zgłoś się! Przyjedź na Forum BHP! Sprawdź te opinie!

