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Zapraszamy na praktyczne szkolenie dla pracowników służb BHP 

 

III  FORUM  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY  PRACY 

25 – 27  kwietnia 2007 r. 
 

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Trójka 

Międzybrodzie Żywieckie 

 

Prowadzący 
Adam Chłond - Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach 

 

Małgorzata Miśta - Sędzia Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Rejonowego Sądu Pracy w Katowicach 

 

Krzysztof Lecyk - metodyk – wykładowca Szkoły Inspekcji Pracy we Wrocławiu 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Mam przyjemność zaprosić Państwa na III edycję FORUM  BEZPIECZEŃSTWA   

I  HIGIENY  PRACY.   

Mam nadzieję, iż przygotowana tematyka odpowie na Państwa potrzeby szkoleniowe 

w zakresie doskonalenia umiejętności służb BHP.  Podczas III Forum dwa dni zajęć 

zostaną poświęcone na problematykę zawsze aktualną – wypadki przy pracy. Z jednej 

strony zajmiemy się niuansami związanymi z prowadzeniem postępowania 

powypadkowego, a w kolejnym bloku tematycznym omówimy kwestie wypadków przy 

pracy w postępowaniu sądowym. W ramach warsztatów praktycznych omówimy 

zasady metodyki prowadzenia szkoleń BHP. 

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa. 

 

        Z  poważaniem 

        Beata Kaczmarek 
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Program  III  FORUM  BHP  
 
Blok I – Wypadki przy pracy – dochodzenie powypadkowe 
1. Prawne aspekty i praktyczne przesłanki dotyczące zabezpieczenia miejsca wypadku, 

unieruchomienia maszyn i urządzeń technicznych. Wydawania zgody na pracę na 
stanowisku pracy. 

2. Przesłanki pozytywne i negatywne w dziedzinie kryteriów wynikających z definicji wypadku 
przy pracy (art. 3 „Ustawy wypadkowej”) – podstawy do uznawania i nie uznawania 
wypadków przy pracy. 

3. Ocena ryzyka zawodowego – retrospektywna przy badaniu wypadków – wnioski 
profilaktyczne. 

4. Prawidłowe wypełnienie statystycznej karty wypadku. 
5. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika z art. 283 K.P. 

wynikająca z przepisów BHP dotyczących okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 
Wykładowca: Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 
 
Blok II – Wymiar praktyczny – Metodyka prowadzenia szkoleń BHP. 
1. Kluczowe słowa i ich znaczenie w podstawach prawnych prowadzenia szkoleń w 

dziedzinie bhp. 
2. Zasady projektowania dydaktycznego w kontekście szkoleń bhp - zasady planowania 

scenariusza zajęć. 
3. Nowoczesne metody szkoleń w dziedzinie bhp: 

- dyskusja jako metoda prowadzenia szkoleń: proces komunikowania się, bariery  
i kanały komunikacyjne oraz ich znaczenie, 

- metoda tekstu przewodniego w realizacji szkoleń, 
- metoda analizy przypadków. 

Wykładowca: metodyk, wykładowca Szkoły Inspekcji Pracy we Wrocławiu, autor książki 
„Metody szkolenia w dziedzinie BHP”. 
 
Blok III – Wypadki przy pracy – postępowanie sądowe. 
1. Wypadki przy pracy i wypadki zrównane z wypadkami przy pracy - pojęcie i definicje 

ustawowe. 
2. Ustawowe przesłanki ustalenia wypadku przy pracy: nagłość zdarzenia, związek z pracą, 

uraz lub śmierć na skutek wypadku przy pracy. 
3. Świadczenia związane z wypadkami przy pracy na podstawie „Ustawy wypadkowej”: 

rodzaje świadczeń,  wysokość świadczeń, krąg osób uprawnionych. 
4. Przesłanki ewentualnej odpowiedzialności cywilno – prawnej związanej z wypadkami przy 

pracy i roszczenia z tym związane - omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego. 
5. Wpływ ustalenia wypadku przy pracy na sytuację pracownika i pracodawcy: 

§ różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne,  
§ wysokość wynagrodzenia za pracę w razie niezdolności do pracy spowodowanej 

wypadkiem. 
6. Wypadki przy pracy w orzecznictwie sądowym. 
7. Casusy - opisy zdarzeń i kwalifikowanie ich przez uczestników szkolenia czy są 

wypadkami przy pracy. 
Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych, rozpoznaje sprawy sądowe dotyczące ustalenia wypadków i świadczeń 
związanych z wypadkami. 
 

Informacje  organizacyjne 
 

Uczestnictwo w Forum BHP oraz zaliczenie egzaminu daje możliwość 
ukończenia SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA SŁUŻB BHP.  Dodatkowa 
odpłatność z tego tytułu wynosi 70 zł. 
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Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Trójka w Międzybrodziu 
Żywieckim ul. Beskidzka 42 – szczegółowe informacje na stronie  
www.osw-trojka.ej3.pl 
 
Czas trwania: rozpoczęcie 25 kwietnia o godz. 9.30, zakończenie 27 kwietnia 
o godz. 15. 
 
Cena szkolenia: 920 zł – kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, autorskie 
materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, zakwaterowanie w 3 – osobowych 
domkach apartamentowo – hotelowych (w domku są 3 osobne sypialnie, salon, 
łazienka, WC, kuchnia, taras), pełne wyżywienie. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa: prosimy o przesłanie faxem na nr 032 258 94 74 lub pocztą 

wypełnionego zlecenia (do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl) do dnia          
 

10 kwietnia 2007 r. 
 

Uczestnicy otrzymają szczegółowy harmonogram spotkania. 
 
 
 

Planowane szkolenia 
 

Bezpieczeństwo pracy na wysokości 
Szkolenie dla osób kierujących pracownikami, pracowników pracujących na 

wysokości, służb BHP 

29 – 30 marca 2007 r. Międzybrodzie Żywieckie 

 

Szkolenie dla wykładowców prowadzących szkolenia instruktażowe z zakresu 
pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Szkolenie dla pracowników służb BHP oraz wykładowców tematyki BHP i instruktorów 

pierwszej pomocy. 

maj 2007 r. Katowice 

 

IV Forum Bezpieczeństwa i higieny pracy  
11 – 12 października 2007 r.  

 

Wszelkich informacji udzieli Państwu 
Beata Kaczmarek 
Tel. 032 258 94 71 


