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Program warsztatów
Jak pracownik służby bhp może aktywnie wpływać na zespoły i organizację
prowadząca: Iwona Bobrowska-Budny

Wtorek 19 listopada
12.00
14.00
17.30
18.00-21.15

–
–
–
–

Rejestracja uczestników warsztatów
Obiad
Kawa powitalna – sala M (I piętro)
Warsztaty, część I (w tym kolacja o 19.30)

Środa 20 listopada
od 7.00 – Śniadanie
7.45-12.30 – Warsztaty, część II (w tym przerwa kawowa o 10.15) – sala M (I piętro)

		
Program konferencji
Środa 20 listopada
12.30 – Obiad

I sesja – sala AB (I piętro)
13.25 – Powitanie uczestników
13.30 – Nowoczesne zarządzanie operacyjne z uwzględnieniem zarządzania
ryzykiem w praktyce – Arkadiusz Burnos
14.10 – Programy promocji zdrowia w zakładach pracy –
dr Elżbieta Korzeniowska, dr Krzysztof Puchalski
14.50 – Kosz ochronny już nie wystarcza! Jak inaczej chronić się przed
upadkiem z drabin stałych? – Jan Lipiarski
15.40 – Przerwa kawowa
Podczas pierwszej sesji konferencyjnej zapraszamy do stolika eksperta
– na pytania dotyczące bezpieczeństwa, obsługi technicznej obiektów,
zarządzania majątkiem oraz badania stanu technicznego odpowiedzą
eksperci Seam Group
16.00 – Kształtowanie kultury pracy i komunikacji w firmach –
Iwona Bobrowska-Budny
16.40 – Pierwsza pomoc w kontekście wypadków drogowych i umiejętności
udzielania jej przez kierowców – Andrzej Dziedzic
17.20 – Wręczenie nagród laureatom wyróżnienia ZŁOTE SZELKI’2019
17.30 – Dyskusja panelowa „Po co nam zarządzanie bhp?”
18.30 – Spotkanie uczestników szkolenia okresowego – sala N (I piętro)
20.00 – Uroczysta kolacja – sala AB (I piętro)

Czwartek 21 listopada
od 7.30 – Śniadanie

II sesja – sala AB (I piętro)
9.30 – Różne spojrzenia na zagadnienia związane z montażem i eksploatacją
rusztowań – dr inż. Piotr Kmiecik
10.10 – Walidacja procedury indywidualizacji konstrukcji wybranego rodzaju
odzieży ochronnej dla grupy osób pracujących w środowisku pracy
o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia, w oparciu o technikę
skanowania obrazów trójwymiarowych 3D – Grażyna Grabowska
10.50 – Przerwa kawowa
11.20 – Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem –
dr inż. Adrian Kampa
12.00 – Ryzyko powinno być bezpieczne, czyli kilka kwestii związanych
z pojęciami podstawowymi – dr inż. Stanisław Kowalewski
13.00 – Obiad

III sesja – rozpoczyna się w sali AB (I piętro)
14.00 – „Kurs stosowania nowoczesnych środków ochrony indywidualnej
i innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy” – część 1
(gra terenowa współorganizowana przez partnerów konferencji –
firmy: Alfa i Omega, BHP VR, Ejendals, Faraone, Fellowes, Filter Service,
PPO PP, Prosave.pl, Tarbonus)
16.30 – Przerwa kawowa
17.00 – „Kurs stosowania nowoczesnych środków ochrony indywidualnej
i innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy” – część 2
(gra terenowa współorganizowana przez partnerów konferencji – firmy:
Alfa i Omega, BHP VR, Ejendals, Faraone, Fellowes, Filter Service,
PPO PP, Prosave.pl, Tarbonus)
19.30 – Kolacja

Piątek 22 listopada
od 7.30 – Śniadanie

IV sesja
8.30 – Egzamin dla osób kończących szkolenie okresowe bhp dla służby bhp –
sala N (I piętro)
9.00 – Kim jest współczesny behapowiec – ambicje i trudności, kompetencje
i możliwości, wynagrodzenie i formy działania – Beata Kaczmarek
(sala AB, I piętro)
9.30 – Debata „Po co nam służba bhp?”
10.30 – Przerwa kawowa
11.15 – Wnioski i podsumowanie konferencji. Rozdanie zaświadczeń
o uczestnictwie w konferencji

Stoiska – konsultacje, produkty, usługi (sale E, F, J, K)
Podczas konferencji zorganizowane zostaną stoiska eksperckie, na których porad
będą udzielali przedstawiciele firm: Alfa i Omega, BHP VR, Ejendals, Faraone, Fellowes,
Filter Service, PPO PP, Prosave.pl, Tarbonus.

Sekretariat konferencji
Redakcja ATEST – Ochrona Pracy
tel. 12 432 04 00, tel./fax 12 422 64 99
e‑mail: konferencja@atest.com.pl
www.atest.com.pl/konferencja
Telefon kontaktowy podczas konferencji: 604 54 24 14

Ośrodek konferencyjny
Hotel 500

PA R T N E R Z Y

ul. Warszawska 31A
05-130 Zegrze
www.hotel500.com.pl/zegrze

