
16–18 listopada 2016
Jastrzębia Góra



  Program konferencji
 

Środa 16 listopada
od 11.00 – Rejestracja uczestników
     13.00 – Obiad

I sesja

Czwartek 17 listopada
od 8.00 – Śniadanie

II sesja
8.45  – Kręgosłup to słaby punkt – ergonomiczne rozwiązania 

poprawiające warunki pracy – Zbigniew Jóźwiak
9.30  – Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS, w tym 

poszkodowanych w wypadkach przy pracy – Małgorzata Nietopiel
10.00  – Załatwianie skarg pracowniczych dotyczących zatrudnienia 

i warunków pracy – Piotr Szatarski
10.50  – Przerwa kawowa
11.20  – Bhp w portach i na statkach morskich – Adam Zaworski 
12.10  – Prace na wysokości – stałe punkty i systemy kotwiczące przy 

pracach na dachach – Jacek Sosnowski 
13.00  – Obiad

14.00  – Powitanie uczestników
14.10  – Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesie projektowania, 

eksploatacji i modernizacji maszyn – Stanisław Kowalewski
15.10  – Wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego 

– Paweł Szczepański
16.10  – Przerwa kawowa
16.30  – Funkcje i cele edukacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy – Dariusz Smoliński
17.20  – Ocena ryzyka jako podstawa doboru i stosowania środków 

ochrony indywidualnej – Ryszard Szefler
17.50  – Organizacja systemu ratownictwa na budowach: studium 

przypadku roszczeń pracownika za błąd w udzieleniu pierwszej 
pomocy – Urszula Gawrysiak, Jacek Siewiera

19.15 – Kolacja



III sesja
14.00  – panel konsultacyjny:

– Stolik eksperta – indywidualne konsultacje w zakresie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz związanej z tym dokumentacji powypadkowej, a także 
organizacji służby bhp w zakładach pracy – Andrzej Nowak
– Konsultacje na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
bhp z przedstawicielami firm: Elokon, Protekt, Robod, Faraone, 
Tarbonus, ODDK

15.00  – Aspekty bezpiecznej pracy na wysokości 
– Marcin Marszałkowski

16.00  – Przerwa kawowa
16.30  – Dyskusja panelowa „Jaki powinien być behapowiec – czego od 

służby bhp oczekują pracodawcy?” – moderuje Piotr Kaczmarek
19.00  – Uroczysta kolacja. Wręczenie nagród laureatom konkursu 

ZŁOTE SZELKI’2016

Piątek 18 listopada
od 8.00 – Śniadanie

IV sesja
9.00  – panel konsultacyjny:

– Stolik eksperta – indywidualne konsultacje w zakresie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz związanej z tym dokumentacji powypadkowej, a także 
organizacji służby bhp w zakładach pracy – Andrzej Nowak
– Konsultacje na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
bhp z przedstawicielami firm: Elokon, Protekt, Robod, Faraone, 
Tarbonus

10.00  – Magazynowanie i przewóz towarów niebezpiecznych 
– Karolina Kołdys

10.50  – Przerwa kawowa
11.20  – Szczepienia ochronne dla wybranych grup zawodowych 

– Daniel Veltzé
12.10  – Dyskusja i podsumowanie konferencji

Rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w konferencji

     12.45  –  Obiad



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

Ośrodek konferencyjny

Hotel ASTOR

ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra 
tel. 58 77 15 555 
www.astorhotel.pl

Ośrodek znajduje się 100 m od brzegu Bałtyku. Dogodny dojazd autobusem 
spod dworca PKP w Gdyni lub z dworca PKP we Władysławowie. Przystanek 
zlokalizowany w pobliżu hotelu. Z dworca PKP we Władysławowie również 
dogodny dojazd taksówką.
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