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ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

XI FORUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
18 – 20 maja 2011 r. Borek k. Bochni
Prowadzący
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie,
Główny spec. ds. BHP - praktyk
Możliwość uzupełnienia szkolenia okresowego dla służb BHP

Tematyka
Blok I
1. Badania lekarskie:
a. zakres, rodzaje badań lekarskich,
b. skierowanie na badania lekarskie,
c. zdolność do pracy na wysokości,
d. współpraca z służbą medycyny pracy.
2. Zakres kontroli prowadzonych przez Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.
3. Nowelizacja przepisów w zakresie kart charakterystyk.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy obowiązujące od 02.03.2011 r.
Prowadzący: lek. med. Grzegorz Hudzik – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Blok II – Kreowanie zachowań bezpiecznych – poprawianie stanu BHP w firmie.
1. Jak pracownicy Twojej Firmy postrzegają BHP: badania ankietowe, obserwacje, komunikacja
z pracownikami.
2. Czynnik ludzki a wypadki przy pracy: organizacja, stanowisko pracy. Możliwie działania
zapobiegawcze.
3. Jak pracować ze świadomością pracowników? Zwiększanie świadomości pracowników odnośnie
do BHP. Przygotowywanie działań zwiększających świadomość (na podstawie przykładów) tydzień BHP, konkursy, sugestie BHP, komunikacja wizualna (tablice), spotkania z kierownictwem,
tworzenie systemu dyscyplinarnego.
4. Wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych - praca ze świadomością osób
zarządzających. Gra dydaktyczna dla kierownictwa.
5. Warsztat przygotowania strategii podnoszenia świadomości BHP pracowników w przedsiębiorstwie.
Opracowanie kompleksowego programu.
Prowadzący: Krzysztof Nowak – wykładowca BHP na studiach podyplomowych, koordynator BHP
w amerykańskiej firmie motoryzacyjnej.

Blok III – Współpraca z ZUS – świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych
1. Omówienie przepisów regulujących zasady przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.
2. Postępowanie w sprawach świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, wypadków przy wykonywaniu
innej działalności objętej ubezpieczeniem wypadkowym oraz chorób zawodowych, wypłata tych
świadczeń.
3. Omówienie podstaw prawnych dotyczących świadczeń z tytułu wypadków w drodze do pracy lub
z pracy. Postępowania w sprawach świadczeń, zasady ich przyznawania i wypłaty.
4. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń o ustaleniu prawa oraz odmowie prawa do świadczeń
z tytułu wypadku przy pracy albo wypadku w szczególnych okolicznościach lub z tytułu choroby
zawodowej.
5. Gromadzenie dokumentacji wypadkowej przez pracodawców i inne podmioty w świetle obowiązków
wynikających z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz w świetle zasad i przepisów postępowania administracyjnego.
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Prowadząca: Iwona Żychowska – Specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie wieloletni pracownik pionu świadczeń emerytalno-rentowych.

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 Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK w miejscowości Borek koło Bochni
(32-765 Rzezawa, Borek 302 www.caw-borek.pl ) Będą Państwo zakwaterowani w dwuosobowych
pokojach w całorocznych domkach hotelowych z dostępem do internetu. Na terenie ośrodka znajduje
się kąpielisko, stadnina koni, tor gokartowy, tor do jazdy quadami, wieża wysokościowa, strzelnica,
poligon paintballowy, pole do minigolfa, boiska i sprzęt sportowy. Do dyspozycji gości pozostaje także
karczma myśliwska, chata grillowa, klimatyzowane sale konferencyjne.
Termin
18– 20 maja 2011 r. Przyjazd uczestników 18.05.2011 r. ok. godz. 8 – 9, zakończenie szkolenia –
20.05.2011 r. ok. godz. 15. Szkolenie trwa 18 godzin.
Cena szkolenia
1160 zł – kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, materiały
piśmiennicze, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, przerwy kawowe, pełne wyżywienie,
uroczysta kolacja oraz dodatkowe atrakcje. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 80 zł. Ilość
pokoi jednoosobowych jest ograniczona. Uprzejmie prosimy o dokonanie płatności za uczestnictwo
do dnia 13.05.2011 r. Podana cena jest kwotą brutto.
Zgłoszenie uczestnictwa
Prosimy o zgłoszenie na druku zlecenia - do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl do dnia
9 maja 2011 r. Uczestnicy otrzymają szczegółową agendę szkolenia do 16.05.2011 r.
RATOWNICTWO CHEMICZNE - 23 – 25 marca 2011 r. Katowice
Szkolenie praktyczne – ćwiczenia: podstawy prawne ratownictwa, materiały niebezpieczne, sprzęt
kontrolno – pomiarowy, ochrony osobiste, zajęcia w komorze treningowej.
Prowadzący: oficerowie Państwowej Straży Pożarnej – JRG w Katowicach – Piotrowicach.
SZKOLENIE DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY - 30 marca -1 kwietnia 2011 r. Szczyrk
Szkolenie skierowane do nowowybranych oraz doświadczonych społecznych inspektorów pracy:
nowelizacja przepisów prawa pracy, wypadki i choroby zawodowe, czynniki niebezpieczne, uciążliwe
i szkodliwe, ergonomia. Prowadzący: inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W WYKOPACH - 29 marca 2011 r. Katowice
Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami, pracowników wykonujących
i pracujących w wykopach,
służb BHP – z przedsiębiorstw budowlanych, wodociągowo –
kanalizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzący: inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
w Katowicach.
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW - 7 - 8 kwietnia 2011 r. Ustroń
Szkolenie adresowane do prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz ich zastępców – z uwzględnieniem
problematyki administracji samorządowej. Prowadzący: inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy
w Katowicach.
OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA ODPADAMI - 13 - 15 kwietnia 2011 r. Wisła
Radykalne zmiany przepisów. Ustawa o gospodarce odpadami, odpady komunalne, obowiązki
pracodawców, opłata produktowa, opakowania, sprawozdawczość, kary pieniężne, kontrole WIOŚ,
doświadczenia praktyczne: magazynowanie, ewidencja, wnioski o wydawania zezwoleń,
dofinansowanie.
Prowadzący: Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa
Ochrony Środowiska, Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, gł. spec. ds. ochrony środowiska – praktyk.
V FORUM KADROWE - 18 - 20 maja 2011 r. Borek k. Bochni
Praktyczne warsztaty adresowane do pracowników działów personalnych/ działów kadr: zmiany
w przepisach prawa pracy, najczęściej popełniane błędy w dokumentacji kadrowej, uprawnienia do rent
i emerytur. Prowadzący: przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, ZUS Chorzów.
Wszelkich informacji udzieli Państwu Beata Kaczmarek tel. 032 258 94 71
Centrum Szkolenia i Doradztwa Kontra
40-081 Katowice ul. Dąbrówki 13 tel. 032 258 94 71 www.csdkontra.pl

