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TEMATYKA 
 

BHP PRZY MAGAZYNOWANIU. 
1. Wymogi BHP i ppoż. dotyczące obiektów  

i pomieszczeń magazynowych: wysokość, 
podłogi, temperatura, wentylacja, drogi 
komunikacyjne, transportowe i pożarowe, 
oznakowanie, stanowiska pracy. 

2. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników: 
szkolenia i badania lekarskie, środki ochrony 
indywidualnej i odzież robocza, system 

pierwszej pomocy. 
3. Zasady i warunki składowania materiałów: duże 

elementy, drobnica, materiały sypkie, materiały 
szkodliwe i niebezpieczne, paliwa. 

4. Magazyny wysokiego składowania i magazyny 
specjalne. 

5. Instrukcja magazynowania. 

6. Urządzenia do składowania i środki transportu. 
7. BHP w archiwum. 
8. Ryzyko zawodowe w magazynie i archiwum. 
9. Najczęściej pojawiające się nieprawidłowości. 
 
WYPADKI – formułowanie przyczyn wypadków 

i wniosków profilaktycznych. 
1. Przepisy w sprawie ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków – zmiany w przepisach.  
2. Najnowsze orzecznictwo sądowe  

do obowiązującej ustawy wypadkowej.  
3. Najczęstsze błędy popełniane podczas ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

oraz sporządzaniu dokumentacji powypadkowej.  
4. Prawidłowe formułowanie przyczyn wypadków.  
5. Prawidłowe formułowanie wniosków 

profilaktycznych.  
6. Praktyczne przykłady oraz ćwiczenia.  
 
PRAWO PRACY 

1. Nadzór nad warunkami pracy. 
2. Praktyczne informacje dotyczące kontroli PIP – 

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy z 09.06.2011 r.: polecenie – 
nowy środek prawny, zmiany w zakresie zadań 
PIP, nowe zasady kontroli PIP. 

3. Zmiany w przepisach: 

a) badania lekarskie pracowników 
wykorzystujących w pracy samochody 
służbowe i prywatne, 

b) rzeczoznawcy ds. BHP – zmiana 
Rozporządzenia MPiPS, 

c) palarnie a pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne,  
d) zmiany przepisów w oświacie.  

Prowadzący 
 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Katowicach:  
wieloletnia Okręgowa Inspektor Pracy  
w Katowicach – Teresa Różańska, 
nadinsp. Zbigniew Latacz 
insp. Dariusz Kogut 

 
INFORMACJE  ORGANIZACYJNE 

Miejsce: Hotel Ziemowit  
Ustroń ul. Szpitalna 88 
Hotel położony w uzdrowiskowej części 

Ustronia – Zawodziu. Posiada jadalnię, 
kawiarnię z drink-barem, sale 
konferencyjne, spore zaplecze zabiegowe: 

sauna, solarium, masaże, hydromasaże, 
magnetoterapia, tlenoterapia, sala do 
ćwiczeń. Szczegóły na stronie 

www.ziemowit.nat.pl 
 
Termin 
16 – 18 listopada 2011 r. Przyjazd 
uczestników 16.11.2011 r. ok. godz. 8 – 9,  
zakończenie szkolenia – 18.11.2011 r.  
ok. godz. 15. Szkolenie trwa 18 godzin. 

 
Cena szkolenia 
1200 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 10.11.2011 r. Podana 
cena jest kwotą brutto. 

 
Istnieje możliwość uzupełnienia 

szkolenia okresowego dla służb BHP. 
 

Zgłoszenie uczestnictwa 

Prosimy o zgłoszenie na druku zlecenia - do 
pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl 

do dnia 7 listopada 2011 r. Uczestnicy 
otrzymają szczegółową  agendę szkolenia do 
14.11.2011 r. 

 
Wszelkich informacji udzieli Państwu  
Beata Kaczmarek   tel. 32 258 94 71 

 

http://www.ziemowit.nat.pl/
http://www.csdkontra.pl/

