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Zapraszamy na praktyczne szkolenie dla pracowników służb BHP

IV FORUM
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
25 – 26 października 2007 r.
Dom Wczasowy Mazowsza SPA - Ustroń

Prowadzący
Prokurator Grażyna Samczyńska – Rogowska
Prokuratura Okręgowa w Katowicach
dr inż. Teresa Musioł - Politechnika Śląska
Laureatka Złotych Szelek

Szanowni Państwo,
Podczas naszego kolejnego spotkania chciałam Państwu zaproponować omówienie
ostatnich zmian prawnych z zakresu ochrony pracy – Rozporządzenia MPiPS w sprawie
ogólnych przepisów BHP, aby na tym tle powrócić do kwestii związanych z oceną ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy.
Drugi blok tematyczny poświęcony będzie zagadnieniom od zawsze budzącym spore
emocje w gronie specjalistów BHP, mianowicie wypadkom przy pracy. Tym razem
przedstawimy Państwu spojrzenie na tę problematykę przez pryzmat postępowania
prowadzonego przez organy ścigania w przypadku wypadków ciężkich lub śmiertelnych oraz
możliwości współpracy z prokuraturą podczas prowadzonego postępowania.
Mam nadzieję, że dyskusja w gronie zarówno doświadczonych specjalistów
ds. BHP, jak i osób dopiero stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie – naszej tradycyjnie
zróżnicowanej grupy uczestników - okaże się dla Państwa interesująca i pomoże rozwiązać
pewne problemy w pracy zawodowej.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa
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Z poważaniem
Beata Kaczmarek

NIP 654–001–18–32 REGON 240130768
Bank BPH S.A. Nr 18 1060 0076 0000 3260 0083 4765

Program IV FORUM BHP
Rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330) - omówienie ostatnich
zmian przepisów.
Ocena ryzyka zawodowego.
1. Pojęcie ryzyka - praktyka a teoria, stany i struktura ryzyka jako relacje zagrożenia - ryzyko.
2. Proces jako źródło zagrożeń, swoiste cechy zagrożeń determinujące rodzaje ryzyka,
kryteria wymierne i niewymierne, ryzyko procesowe, zawodowe i zdrowotne,
3. Redukcja zagrożeń jako zarządzanie ryzykiem przez wynik, prewencja jako zarządzanie
ryzykiem przez cel.
4. Przegląd metod oceny ryzyka. Procedura oceny ryzyka zawodowego.
5. Dokumentowanie i aktualizowanie oceny ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem
zmieniającym w sprawie ogólnych przepisów BHP.
6. Przykładowa ocena ryzyka zawodowego – warsztaty.
Postępowania przygotowawcze prowadzone przez organy ścigania w sprawach
wypadków przy pracy oraz współpraca pomiędzy służbą BHP a prokuraturą.
1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w świetle orzecznictwa i komentarzy kp (art. 234237 kp).
2. Naruszenie praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy lub z ubezpieczeń
społecznych na kanwie orzecznictwa i aktualnych komentarzy do art. 218 kk i 219 kk.
3. Narażenie pracownika na niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu przez naruszenie przepisów BHP w oparciu o orzecznictwo sądu najwyższego
oraz komentarzy do art. 220 §§ 1 i 2 kk.
4. Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o wypadku przy pracy (art. 221 kk).
5. Dochodzenie powypadkowe przeprowadzane przez służby BHP jako zapowiedź dalszej
współpracy z organami ścigania na podstawie przepisów kpk.
6. Przeniesienie ogólnych zasad postępowania karnego do postępowania powypadkowego
prowadzonego przez służby BHP.
7. Zasady i możliwości współpracy pomiędzy organami ścigania (prokuratura, policja)
a służbami BHP.

Informacje organizacyjne
Uczestnictwo w Forum BHP oraz zaliczenie egzaminu daje możliwość ukończenia
SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA SŁUŻB BHP. Dodatkowa odpłatność z tego tytułu
wynosi 80 zł.
Miejsce szkolenia: Dom Wczasowy Mazowsze SPA Ustroń ul. Stroma 6 – szczegóły na stronie
www.mazowsze.com

Termin: 25 – 26 października 2007 r., rozpoczęcie w czwartek 9.30, zakończenie w piątek
o 15.
Cena szkolenia: 730 zł – kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, autorskie materiały
szkoleniowe, materiały piśmiennicze, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie.
Zgłoszenie uczestnictwa na druku zlecenia do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl
do dnia 12 października 2007 r.
Uczestnicy otrzymają szczegółowy harmonogram spotkania.
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

PLANOWANE SZKOLENIA
KURS INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Zgodny z rozporządzeniem MSWiA z 25.10.2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz
szkoleń (…) dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w zakładach pracy.
Kurs organizowany wspólnie ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Zajęcia i egzamin końcowy zostaną przeprowadzone przez Szkołę
Aspirantów PSP. Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydaje Szkoła Aspirantów PSP.
Czas trwania: 90 godzin zajęć.
Termin: I sesja 5 – 10 listopada 2007 r. Ustroń DW Jawor; II sesja 19 – 23 listopada 2007 r.
Katowice; 30 listopada 2007 r. Katowice – egzamin.
Cena szkolenia: 2400 zł - kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, przeprowadzenie
egzaminu, materiały szkoleniowe w formie papierowej i na płycie CD, pełne wyżywienie
i zakwaterowanie podczas sesji wyjazdowej w Ustroniu, przerwy kawowe w trakcie sesji
stacjonarnej w Katowicach. Dopłata do pokoju jednoosobowego – 90 zł.
Zgłoszenie uczestnictwa na druku zlecenia do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl
do dnia 15 października 2007 r.
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

SZKOLENIE
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W WYKOPACH
3 października 2007 r. Katowice
Szkolenie dla kierowników, służb BHP i pracowników
w wykopach. Cena – 230 zł.

wykonujących

prace

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB
KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
4 – 5 października 2007 r. Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Skalnica w Wiśle
Szkolenie dla prezesów, członków zarządu oraz kadry kierowniczej w formie spotkania
wyjazdowego.
Kameralne
grono
uczestników
–
wykład
połączony
z dyskusją i konsultacjami - profesjonalna kadra wykładowców i obszerne materiały
szkoleniowe.
Cena szkolenia - 930 zł - obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
materiały szkoleniowe. Wpłaty należy dokonać do dnia 28 września 2007 r. Zgłoszenie
uczestnictwa do dnia 25 września 2007 r.

SZKOLENIE RATOWNICTWO CHEMICZNE
26 – 30 listopada 2007 r. Katowice
Szkolenie dla ratowników chemicznych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez
oficerów Państwowej Staży Pożarnej z jednostki ratownictwa chemicznego. Szczegóły:
www.csdkontra.pl
Centrum Szkolenia i Doradztwa Kontra
40-081 Katowice ul. Dąbrówki 13 tel. 032 258 94 71 www.csdkontra.pl

