
 

 

 

Zapraszamy na szkolenie 
 

XVII Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
13 – 16 maja 2014 r.  Zakopane 

MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA SŁUŻBY BHP 

Wykładowcy:  
Jacek Czech Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach 
Andrzej Midera Państwowa Inspekcja Pracy w Krakowie 

Waldemar Wachura Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach 
 
 
 

  

  

 

 

TEMATYKA 

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
ROZPORZĄDZENIE MG W SPR. BHP PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH 
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – PRAKTYCZNE WARSZTATY 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BHP – PRACODAWCY I SŁUŻBY BHP 

 
FORUM BHP TO CZAS I PRZESTRZEŃ WYKREOWANE, ABY REALIZOWAĆ 

POTRZEBY UCZESTNIKÓW.  
 

 



 
 

 

Co zyskasz uczestnicząc w Forum: 

ü udział w zajęciach prowadzonych przez uznane autorytety w swojej dziedzinie, 
ü omówienie najbardziej aktualnych i problematycznych zagadnień z obszaru BHP, 
ü praktyczną formułę szkolenia, odnoszącą się do problemów, które na co dzień spotykasz  

w pracy zawodowej, 
ü możliwość indywidualnej konsultacji z najwyższej klasy wykładowcami, 
ü wymianę doświadczeń i poglądów z innymi uczestnikami, 
ü przyjazną atmosferę i wysoki poziom organizacyjny. 

 

PROGRAM 

TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE BHP PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH 
1. Organizacja bezpiecznej pracy w energetyce oraz eksploatacja urządzeń energetycznych 

wg. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

2. Prace szczególnie niebezpieczne – uwagi praktyczne w zakresie organizacji pracy – 
procedura przekazania miejsca pracy wykonawcy robót 

3. Uprawnienia kwalifikacyjne w przemyśle – komentarz praktyczny w odniesieniu do różnych 
procesów pracy. 

4. Użytkownik maszyn dokonujący zmian w konstrukcji - kiedy przejmuje obowiązki wytwórcy 
urządzenia? 

5. Wypadki przy pracy podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – przykłady 
praktyczne.  

Prowadzący: nadinsp. Jacek Czech OIP Katowice, ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji 
elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, posiada bogate 
doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, 
praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, z ramienia PIP uczestniczył w pracach nad 
przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.  
 
 
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – PRAKTYCZNE WARSZTATY 

Część I - teoretyczna 
1. Podstawy prawne stanowiące wymagania dotyczące dokonywania oceny ryzyka 

zawodowego - zawarte w Kodeksie pracy, rozporządzeniu MPiPS w sprawie ogólnych 
przepisów bhp. Zasady wynikające z PN-N 18002, wytyczne PIP.  

2. Podstawowe definicje związane z oceną ryzyka zawodowego. 
3. Algorytm oceny i zarządzania ryzykiem. 
4. Zakres prac wykonywanych na danym stanowisku, wykorzystywane wyposażenie (maszyny 

i urządzenia techniczne, narzędzia pracy, inne). 
5. Identyfikacja zagrożeń. Szacowanie ryzyka. 
6. Wartościowanie (ocena) ryzyka i określenie jego dopuszczalności. 
7. Działania profilaktyczne eliminujące zagrożenia zawodowe prowadzone w ramach działań 

własnych przez pracodawcę oraz przez organy zewnętrzne. 
8. Dokumentacja związana z realizacją obowiązku oceny ryzyka zawodowego. 
9. Metody oceny ryzyka związanego z czynnikami niebezpiecznymi. 
10. Ocena ryzyka zawodowego wg normy PN-N 18002 związanego z oddziaływaniem 

czynników szkodliwych. 
11. Informowanie o ryzyku zawodowym – sposoby i zapis  w regulaminie pracy.  

Część II - praktyczna (ćwiczenia)  z wykorzystaniem filmów i fotografii   
pod nadzorem prowadzącego zajęcia 

1.  Charakterystyka ocenianego stanowiska:  



 
 

 

      - określenie granic stanowiska, 
      - faza użytkowania, 
      - wykonywane czynności (chronometraż) – fotografia dnia, 
      - niedogodności wykryte podczas dotychczasowego użytkowania, 
      - wymagane kwalifikacje,  doświadczenie, predyspozycje, 
      - inne osoby narażone na występujące zagrożenia. 
2. Identyfikowanie zagrożeń występujących na ocenianym stanowisku pracy:  
      - czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowisku, 
      - zagrożenia istotne – czynniki decydujące, 
      - ekspozycja (czas lub częstotliwość narażenia), 
      - liczba osób narażonych. 
3. Procedura postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego:  
      - algorytm ryzyka zawodowego, 
      - metody oceny ryzyka zawodowego, 
      - szacowanie ryzyka, 
      - ocena ryzyka i określenie jego dopuszczalności, 
      - propozycje środków profilaktycznych eliminujących zagrożenia lub korygujących poziom 

ryzyka. 
4. Podsumowanie ćwiczeń i dyskusja. 
 
Sposób prowadzenia zajęć umożliwi:   
- osobom nie posiadającym wiedzy i umiejętności: nabycie umiejętności przeprowadzenia 

samodzielnie oceny ryzyka i sporządzenie właściwej dokumentacji,  
- osobom posiadającym wiedzę i umiejętności: ugruntowanie wiedzy, zwłaszcza w obszarze 

identyfikacji zagrożeń generowanych przez maszyny i sprzęt roboczy użytkowany przez 
pracowników na stanowiskach pracy.  

 
Prowadzący: st. insp. Andrzej Midera OIP Kraków, wykładowca Ośrodka Szkolenia PIP, 
specjalizuje się w tematyce nadzoru rynku oraz wymagań dla maszyn i urządzeń, od lat prowadzi 
zajęcia praktyczne w zakresie oceny ryzyka zawodowego. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
 

1. Odpowiedzialność pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp. 
2. Odpowiedzialność pracowników służby bhp. 
3. Czy pracownicy służby bhp ponoszą odpowiedzialność karną za narażenie pracownika na 
śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu?  

4. Czy inspektor PIP może ukarać pracownika służby bhp lub specjalistę spoza zakładu pracy 
za naruszenie przepisów bhp w zakładzie?  

5. Jaką odpowiedzialność ponosi specjalista spoza zakładu? 
6. Odpowiedzialność służby bhp w związku z: 

• zaistniałymi wypadkami przy pracy w obszarze nadzorowanym, 
• badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 
• dopuszczaniem do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających ocenie zgodności  

z wymaganiami zasadniczymi lub minimalnymi bezpieczeństwa, 
• niewypełnianiem przez pracodawcę zaleceń i wniosków służby bhp z kontroli stanowisk  

i środowiska pracy. 

Prowadzący: nadinsp. Waldemar Wachura OIP Katowice, Dyrektor Oddziału, specjalizuje się  
w zagadnieniach i kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, przestrzegania przepisów dyrektyw 
nowego podejścia i spełniania minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń, świetny szkoleniowiec. 
 
 



 
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Miejsce 
Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy Hyrny  Zakopane ul. Piłsudskiego 20 
www.fwp.zakopane.pl  
Ośrodek położony w centrum Zakopanego, w doskonałej lokalizacji – między Krupówkami  
a skocznią. Posiada kilka sal wykładowych, jadalnię, kawiarnię, basen, centrum odnowy 
biologicznej z salą do ćwiczeń aerobowych i cardio, siłownią, solarium, sauną fińską, sauną  
na podczerwień, trzema jacuzzi, gabinetem fizykoterapii i masażu. 
 
Termin 
13 – 16 maja 2014 r.   Przyjazd uczestników popołudniu 13.05.2014 r., rozpoczęcie zajęć 
rano 14.05., zakończenie szkolenia – 16.05. ok. godz. 15. Szkolenie trwa 18 godzin.  
 
Cena szkolenia 
1420 zł – kwota obejmuje kompleksową organizację, materiały szkoleniowe opracowane 
przez wykładowców, materiały piśmiennicze, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne 
wyżywienie, przerwy kawowe, zajęcia fakultatywne. Dopłata do pokoju jednoosobowego 
wynosi 100 zł. Ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona. Prosimy o dokonanie płatności  
do dnia 05.05.2014 r. Podana cena jest kwotą brutto. Stawka VAT zwolniony. 

 
 

Istnieje możliwość uzupełnienia szkolenia okresowego dla służby BHP. 
 
 

Zgłoszenie uczestnictwa – do 21 kwietnia 2014 r. 
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na druku zlecenia - do pobrania z naszej strony 
www.csdkontra.pl do dnia 21 kwietnia 2014 r. Możliwość rezygnacji w formie pisemnej 
z udziału w szkoleniu i pełnego zwrotu opłaty do 28 kwietnia 2013 r.,  
w przypadku rezygnacji po tym terminie opłata nie będzie zwracana. Nieobecność na 
szkoleniu nie zwalnia z konieczności opłaty. Do wszystkich uczestników zostanie mailem 
przesłana szczegółowa agenda szkolenia do 09.05.2014 r. 
 
 

Wszelkich informacji udzieli Państwu Beata Kaczmarek  
tel. 32 258 94 71  mail: info@csdkontra.pl 

 
 
Co sądzą o Forum BHP uczestnicy poprzednich edycji: 
„Ciekawie dobrana problematyka, różnorodność zagadnień.”    „Polecam ze względu na nieograniczoną 
możliwość wymiany doświadczeń.”    „Jak zawsze na wysokim poziomie.”    „Połączono teorię z 
praktyką.”    „Bogata zawartość merytoryczna, kompetentni wykładowcy, miła atmosfera wśród 
uczestników.”  „Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne wykładowców, doskonała opieka 
organizatora.”   „Dobrze zorganizowany czas wolny, atrakcje, przerwy, hotel.”    „Kontakty, wymiana 
doświadczeń, nowości w prawie, no i chwila oddechu J.” 
 
 
 
 
 

Zgłoś się!     Przyjedź na Forum BHP!   Sprawdź te opinie!  
 


