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Zaproszenie na praktyczne szkolenie dla pracowników służb BHP

VII FORUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
M O Ż L IW O Ś Ć U Z U P E Ł N IE N IA S Z K O L E N IA O K R E S O W E G O
DLA SŁUŻB BHP

20 – 22 maja 2009 r. Ustroń OWS Relaks
Prowadzący: przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz Szkoły Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
Zapraszam Państwa na kolejną edycję Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zajęcia
z zakresu zmian przepisów – statystyczna karta wypadku, Dyrektywa maszynowa, jak również
najczęstsze błędy w postępowaniu powypadkowym oraz kwestie związane ze współpracą
z podwykonawcami i firmami zewnętrznymi w kontekście BHP – poprowadzą przedstawiciele
Państwowej Inspekcji Pracy. Przez blok zajęć praktycznych z użyciem m.in. gaśnic, hydrantów
przeprowadzą nas wykładowcy ze Szkoły Aspirantów PSP. Forum BHP jest także okazją
do uzupełnienia szkolenia okresowego dla służb BHP.
Mam nadzieję, że przygotowana przez nas tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Z poważaniem
Beata Kaczmarek
Program
Blok I – Zmiany w Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.
1. Wymagania dotyczące maszyn wynikające ze znowelizowanej Dyrektywy maszynowej.
2. Nowe wymagania dotyczące eksploatacji i użytkowania oraz dokumentowania stanu maszyn
3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami UDT i PIP.
Blok II – Odpowiedzialność służby BHP w aspekcie współpracy z firmami zewnętrznymi
(zleceniobiorcami).
1. Obligatoryjne zapisy umów cywilno-prawnych zawieranych z przedsiębiorcami na realizację
zadań służby bhp.
2. Minimalne zapisy w zakresie odpowiedzialności kontrahentów za sprawy bhp, na etapie
realizacji umów na realizację robót, np. budowlanych.
3. Odpowiedzialność stron (inwestor-generalny wykonawca, podwykonawcy) podczas realizacji
umów cywilno-prawnych – wypadki, badania lekarskie, odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej, szkolenia.
4. Odpowiedzialność za osoby wizytujące zakład pracy, kontrahentów (klientów), uczniów
(studentów) odbywających praktyki zawodowe.
5. Postępowania powypadkowe – zasady postępowania w różnych sytuacjach.
6. Pojęcie i sposób realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.
Prowadzący:
Andrzej
Midera
przedstawiciel
Okręgowego
Inspektoratu
Pracy
w Krakowie, wykładowca Ośrodka Szkolenia PIP, specjalizuje się w tematyce nadzoru rynku oraz
wymagań dla maszyn i urządzeń.
Blok III – Wymiar praktyczny – Ochrona przeciwpożarowa i użycie podręcznego sprzętu
gaśniczego.
1. Aktualny stan prawny przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej.
2. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów, teoria i praktyka rozwoju pożarów wewnętrznych.
3. Zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów grup A, B, C, F:
- budowa, zasada działania gaśnic
- charakterystyka poszczególnych środków gaśniczych.
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4. Gaszenie pożarów przy użyciu gaśnic:
- dobór gaśnicy do rodzaju pożaru,
- praktyczne użycie poszczególnych rodzajów gaśnic,
- gaszenie pożaru cieczy ropopochodnych.
5. Gaszenie pożarów przy użyciu hydrantów:
- sposób obsługi hydrantu (wyrzut węża, podłączenie prądownicy, odkręcenie zaworu),
- nauka operowania prądem gaśniczym.
6. Ewakuacja – wytyczne, praktyczne sposoby ewakuacji.
Blok realizowany w formie ćwiczeń praktycznych.
Prowadzący: bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek, st. kpt. mgr inż. Tomasz Janecki,
kpt. mgr inż. Jacek Smyczyński – wieloletni wykładowcy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie.
Blok IV – Karta statystyczna wypadku przy pracy GUS.
1. Wzór karty statystycznej,
2. Obowiązki nałożone na sporządzającego kartę rozporządzeniem z dnia 07.01.2009r.
3. Objaśnienia i interpretacja stosowania kodów: miejsce powstania wypadku, czynność
wykonywana przez poszkodowanego, wydarzenie będące odchyleniem, wydarzenie
powodujące uraz, przyczyny wypadku.
Blok V – Postępowanie powypadkowe.
1. Najczęściej występujące nieprawidłowości podczas ustalania okoliczności i przyczyn wypadku.
2. Podstawowe błędy popełniane podczas sporządzania dokumentacji.
3. Analiza stanu wypadkowości.
Prowadzący: Zbigniew Latacz – przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach,
specjalizuje się w problematyce wypadków przy pracy.

Informacje organizacyjne
Uczestnictwo w Forum BHP oraz zaliczenie egzaminu daje możliwość ukończenia
SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA SŁUŻB BHP bez dodatkowej odpłatności.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Wczasowo - Szkoleniowy Relaks Ustroń ul. Stroma 20 – szczegóły
na stronie www.relaks-ustron.com.pl

Termin: 20 – 22 maja 2009 r., rozpoczęcie w środę o 9.30, zakończenie w piątek o 15.
Cena szkolenia: 980 zł – kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, autorskie materiały
szkoleniowe, materiały piśmiennicze, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie. Dopłata
do pokoju jednoosobowego wynosi 70 zł. Uprzejmie prosimy o dokonanie płatności za uczestnictwo w
miesiącu maju do dnia 13.05.2009 r.
Zgłoszenie uczestnictwa na druku zlecenia - do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl
do dnia 11 maja 2009 r. Uczestnicy otrzymają szczegółowy harmonogram spotkania.

III Forum Kadrowe
20 – 22 maja 2009 r. Ustroń OWS Relaks
Praktyczne szkolenie dla pracowników działów kadr, działów personalnych. Tematyka: prawo
pracy w praktyce – najczęściej pojawiające się nieprawidłowości, zmiany w przepisach
o rentach i emeryturach, trudne rozmowy z pracownikami – szczegóły na naszej stronie
www.csdkontra.pl
Wszelkich informacji udzieli Państwu Beata Kaczmarek tel. 032 258 94 71

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA:
* okresowe BHP dla pracodawców i pracowników na wszystkich stanowiskach *pierwsza pomoc
przedmedyczna * metodyczno – dydaktyczne dla prowadzących instruktaż stanowiskowy
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