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Zapraszamy na szkolenie
XIII Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
30 maja – 1 czerwca 2012 r. Wisła
MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA SZKOLENIA OKRESOWEGO

TEMATYKA

NADZÓR RYNKU. MASZYNY I URZĄDZENIA
1. Nadzór rynku: zakres i podstawy prawne funkcjonowania, przedmiot kontroli, odpowiedzialność za wady wyrobów wprowadzonych do obrotu.
2. Dyrektywa maszynowa – 2006/42/WE: zakres stosowania, co to jest maszyna, maszyna nieukończona, dokumentacja towarzysząca maszynom.
3. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dot. minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy.
4. Procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi: audyt maszyn, oględziny, kontrola poprawności działania zainstalowanych elementów bezpieczeństwa, ocena ryzyka.
5. Omówienie najczęściej występujących niezgodności użytkowanych maszyn z dyrektywą 2009/104/WE - doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.
6. Listy zagrożeń i listy kontrolne opracowane przez Inspektorów PIP dla różnych rodzajów urządzeń.
7. Ocena dostosowania urządzeń technicznych objętych dozorem PIP do spełnienia minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE.
8. Postępowanie Inspektorów PIP w zależności od stwierdzonych niezgodności podczas kontroli urządzeń, wpisy
do protokołu kontroli, decyzje itp..
9. Najnowsze zmiany w przepisach BHP.
10. Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.
11. Środki ochrony indywidualnej – dyrektywa 89/686/WE.

ODBIÓR STANOWISK PRACY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ogólne przepisy bhp w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz odstępstwa od przepisów.
Prawo budowlane w zakresie organizacji stanowisk pracy.
Stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
Oświetlenie światłem dziennym i elektrycznym, wentylacja, temperatura i hałas na stanowisku pracy.
Zmiana ustaw: Kodeks pracy, PIP i Prawo budowlane w zakresie odbiorów, książka obiektu budowlanego.
Wytyczne PIP do odbiorów inwestycyjnych.
Stanowisko biurowe - praca z laptopem; metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa
pracownika, ocena ryzyka.
8. Stanowisko spawalnicze, ręczne prace transportowe: metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika, ocena ryzyka.
9. Skutki niewłaściwej organizacji pracy (absencja, schorzenia, urazy, wypadki - przykłady z praktyki).
10. Obowiązki w zakresie organizacji stanowisk pracy: pracodawcy, służby BHP, SIP i komisji bhp oraz konsultacje
pracownicze.
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PRAWO PRACY
1. Zmiany w zasadach zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych, procedura wysyłania pracowników niepełnosprawnych na badania lekarskie celem ustalenia skróconych
norm czasu pracy.
2. Badania lekarskie osób niezawodowo prowadzących samochody do celów służbowych.
3. Zmiany w urlopach wypoczynkowych, ojcowskich i urlopach macierzyńskich.
4. Czas pracy. Doba pracownicza. Praca w nadgodzinach. Dni wolne. Delegacje i podróże służbowe. Czas pracy
kierowców.
5. Umowy o pracę – nawiązywanie i rozwiązywanie.
6. Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych pracownika i innych informacji związanych z zatrudnieniem. Ochrona danych osobowych - najnowsze stanowiska GIODO.
7. Zasady przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a kontrole ZUS w przedmiotowym zakresie.

Prowadzący
Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach: nadinsp. Waldemar Wachura, st. insp. Waldemar
Korczak, prawnik Przemysław Pogłódek

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce:
CWK Cisówka Wisła ul. Górnośląska 7 www.cisowka.com

Termin
30 maja – 1 czerwca 2012 r.
Przyjazd uczestników 30.05.2012 r. ok. godz. 8 – 9,
zakończenie szkolenia – 01.06.2012 r. ok. godz. 15.
Szkolenie trwa 18 godzin.
Cena szkolenia: 1290 zł – kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, materiały
piśmiennicze, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, przerwy kawowe, pełne wyżywienie, zajęcia fakultatywne. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 80 zł. Ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona. Uprzejmie
prosimy o dokonanie płatności za uczestnictwo do dnia 25.05.2012 r. Podana cena jest kwotą brutto.
Istnieje możliwość uzupełnienia szkolenia okresowego dla służb BHP.
Zgłoszenie uczestnictwa - na druku zlecenia do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl do dnia 21 maja 2012r.
Uczestnicy otrzymają szczegółową agendę szkolenia do 25.05.2012 r.
Wszelkich informacji udzieli Państwu Beata Kaczmarek tel. 32 258 94 71
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