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Zaproszenie na praktyczne szkolenie dla pracowników służb BHP

X

FORUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
3 – 5 listopada 2010 r. Szczyrk

Prowadzący
Przedstawiciele: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi, kancelarii prawnej w Katowicach, Firmy Martela Sp. z o.o.
Możliwość uzupełnienia szkolenia okresowego dla służb BHP

Tematyka
Blok I – Zmiany w przepisach prawa pracy.
1. Usytuowanie prawne, zasady powołania oraz zadania służby bhp (na podstawie Kodeksu pracy
oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy).
2. Nowe uregulowania Kodeksu pracy odnośnie podnoszenia przez pracowników kwalifikacji
zawodowych (Dz. U. nr 105, poz. 655).
3. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. nr 40, poz. 223).
4. Wskazanie zmian w klasyfikacji zawodów i specjalności.
5. Omówienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania
przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką
na ich wniosek (Dz. U. nr 113, poz. 758).
6. Omówienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji
lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U.
nr 110, poz. 736).
7. Omówienie rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).
8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o badaniach lekarskich.
9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w obliczu zmian obowiązujących od
początku 2010 r. oraz wchodzących w życie w przyszłości (lata 2011 – 2013).
Prowadzący: Michał Podsiedlik – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
Blok II – Wymiar praktyczny – Ergonomia stanowisk biurowych.
1. Prawo i normy: minimalne standardy polskie i europejskie, rodzaje dokumentów i aktów
prawnych, co mówią przepisy, obowiązek czy dobra wola pracodawcy, konsekwencje prawne
dla pracodawcy.
2. Zagrożenia i choroby związane z siedzącą pracą biurową. Wyniki badań, zalecenia,
profilaktyka, najczęstsze choroby.
3. Rozwój projektu biurka w oparciu o wyniki badań ergonomicznych. Rozwój i zmiany
uświadamiają konieczność używania ergonomicznych biurek. Materiał ciekawy i pokazujący, na
jakim etapie jest Polska.
4. Wzorcowe stanowisko pracy i właściwe korzystanie z niego. Jak powinno wyglądać stanowisko
pracy, jak wyregulować jego poszczególne elementy i w jakiej kolejności, aby zminimalizować
negatywny wpływ na zdrowie użytkownika. 10 kroków do Zdrowego Biura. Ćwiczenia w biurze.
Wszystko na przykładach.
5. Najczęstsze błędy przy wyposażaniu stanowiska pracy, jak i korzystaniu z niego. Nieco inne
ujęcie, podsumowanie tematu z innego punktu widzenia, bo najlepiej uczymy się na
przykładach i na błędach.
Prowadzący: dr Zbigniew Jóźwiak – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ekspert programu Zdrowe
Biuro, laureat nagrody „Złote szelki 2010”; Tomasz Węclewski - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu firmy
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Martela Sp. z o.o., Partner Programu Zdrowe Biuro; Małgorzata Grzyb - Manager Działu Architektury
firmy Martela Sp. z o.o.
Blok III – Wypadki przy pracy – studium przypadku.
1. Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem służby BHP.
2. Miejsce służby BHP w strukturze przedsiębiorstwa – etatowy pracownik i wykonawca zewnętrzny.
3. Postępowanie w sprawie wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,
wypadków w drodze do i z pracy.
4. Analiza i omówienie wybranych przykładów zaistniałych wypadków, których postępowanie znalazło
finał w sądach:
§ Zawał mięśnia sercowego – kiedy można uznać za wypadek przy pracy? Jakie do tego muszą
zostać spełnione przesłanki? Jaką rolę odgrywają wstępne i kontrolne badania lekarskie?
§ Wypadek śmiertelny pracownika obsługującego wózek widłowy bez niezbędnych uprawnień.
W jaki sposób zabezpieczyć maszyny i urządzenia przed osobami postronnymi?
§ Udar mózgu dyrektora handlowego, wpływ działań mobbingowych ze strony kierownictwa
pracodawcy na zaistnienie tego typu zdarzenia oraz wpływ innych zdarzeń, związanych
z naciskami na pracownika zmierzającymi do nadmiernego wysiłku w celu realizacji zadań,
§ Wypadek, w którym poszkodowanym został klient myjni samochodowej. Gdzie kończy się
odpowiedzialność pracownika służby BHP? Wpływ szkoleń w zakresie BHP i pierwszej pomocy
pracowników na przebieg postępowania powypadkowego.
5. Podstawowe wymogi stawiane członkom zespołów powypadkowych, sporządzających protokół
powypadkowy w zakresie przesłuchań świadków oraz osób poszkodowanych.
Prowadzący: mec. Marian Warzycha – Kancelaria Prawna w Katowicach.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Uczestnicząc w Forum mogą Państwo uzupełnić SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻB BHP
– w takim wypadku proszę o adnotację na druku zlecenia.
Miejsce
Zapraszam Państwa do Ośrodka Turystyczno – Sportowego ZAGROŃ w Szczyrku ul. Wrzosowa 21
– www.zagron.com.pl położonego w pobliżu centrum Szczyrku, na zboczu Klimczoka. Ośrodek
posiada bogate zaplecze konferencyjno – rekreacyjne: basen kryty z jacuzzi, sala gimnastyczna,
siłownia, grota solna, kabina energetyzująca, sauna, solarium, masaż leczniczy, bilard, tenis
stołowy. Z części usług uczestnicy szkolenia będą mogli korzystać nieodpłatnie.
Termin
3 – 5 listopada 2010 r. Przyjazd uczestników przewidziany jest 3 listopada 2010 r. ok. godz. 8 – 9,
zakończenie szkolenia – 5 listopada 2010 r. ok. godz. 15. Szkolenie trwa 18 godzin.
Cena szkolenia
1130 zł – kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, materiały
piśmiennicze, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, przerwy kawowe, pełne wyżywienie,
korzystanie z basenu krytego, jacuzzi, sali gimnastycznej, tenisa stołowego i parkingu. Dopłata do
pokoju jednoosobowego wynosi 80 zł. Ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona. Uprzejmie
prosimy o dokonanie płatności za uczestnictwo do dnia 27.10.2010 r.
Zgłoszenie uczestnictwa
Prosimy o zgłoszenie na druku zlecenia - do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl do dnia
25 października 2010 r. Uczestnicy otrzymają szczegółową agendę szkolenia do 27 października
2010 r.
PRAWO PRACY 2010
30 listopada 2010 r. Katowice
Prawo pracy w praktyce w drugiej połowie 2010 roku z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań
prawnych, orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektora
Pracy w aspekcie kontroli PIP – szczegółowy program na naszej stronie internetowej.
Prowadzący: Przemysław Pogłódek – specjalista w zakresie prawa pracy, wieloletni pracownik PIP
Katowice.
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