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Środa 15 listopada
od 10.00 – Rejestracja uczestników
      12.30 – Obiad

I sesja

13.30  – Powitanie uczestników

13.40  – Rozwój czasopiśmiennictwa dotyczącego bezpiecznej pracy 
– Roman Adler

14.20  – Czy ocena ryzyka to tylko „papierowy tygrys”? – dr Dariusz Smoliński

15.05  – Dlaczego jesteśmy skłonni podejmować ryzyko? – Justyna Pokładnik

15.45  – Przerwa kawowa

16.15  – Co to jest maszyna – problemy z interpretacją przepisów 
– dr inż. Stanisław Kowalewski

17.00  – Kryteria doboru kombinezonów ochronnych krótkotrwałego użytku 
– Marek Maksymowicz

17.30  – Dyskusja panelowa dotycząca oceny ryzyka zawodowego 

20.00  – Uroczysta kolacja. Wręczenie nagród laureatom konkursu
ZŁOTE SZELKI’2017

Czwartek 16 listopada
od 8.00 – Śniadanie

II sesja

9.00  – 22 zadania, czyli czym nie powinna zajmować się służba bhp 
– Lesław Zieliński

9.30  – Dyskusja panelowa poświęcona zadaniom służby bhp 
i działalności tej służby w zakładach pracy

10.30  – Przerwa kawowa
11.00  – Zaawansowane rozwiązania inżynieryjne do pracy  

w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych – Wojciech Mazij 
Po wykładzie odbędzie się pokaz rozwiązań dotyczących ochrony 
przed upadkiem z wysokości

12.25  – Konsultacje na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie bhp  
z przedstawicielami firm: 3M, Alfa i Omega, Ejendals, Elokon, Faraone, 
Fellowes, Filter Service, Protek-System, Tarbonus, Wiha

13.25  – Obiad

  Program konferencji



III sesja

14.20 – Konkurs wiedzy i panel konsultacyjny:
– Konkurs wiedzy bhp (dla chętnych) na podstawie artykułów  

z ostatnich 12 numerów ATESTU – prowadzi Andrzej Nowak
– Konsultacje na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie bhp  

z przedstawicielami firm: 3M, Alfa i Omega, Ejendals, Elokon, Faraone, 
Fellowes, Filter Service, Protek-System, Tarbonus, Wiha

15.05  – Rozwiązania wspierające system profilaktyki zdrowotnej oraz ochronę rąk 
i stóp – Arkadiusz Płaskowicki, Andrzej Wieder

15.45  – Działania z zakresu prewencji rentowej i wypadkowej realizowane przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Małgorzata Nietopiel

16.15  – Ocena ryzyka dla zadania w energetyce – istota i praktyka 
– Dariusz Chmielewski

16.45  – Przerwa kawowa
17.15  – Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – klucz do 

nietypowych rozwiązań – Marcin Korta, Dariusz Kulesza
18.00  – Ocena ryzyka zawodowego przed rozpoczęciem pracy na wysokości 

– Andrzej Hodyr
18.30  – Rozpoznanie i typowanie czynników szkodliwych dla zdrowia do 

szczegółowych pomiarów w środowisku pracy – wskazówki praktyczne
– Małgorzata Majka

19.10  – Wpływ stosowania narzędzi ręcznych na układ mięśniowo-szkieletowy 
– na podstawie wyników badań – dr inż. Zbigniew Jóźwiak

20.00  – Kolacja

Piątek 17 listopada
od 8.00 – Śniadanie

IV sesja

8.45  – Konsultacje na temat nowoczesnych rozwiązań w zakresie bhp  
z przedstawicielami firm: Alfa i Omega, Ejendals, Elokon, Faraone, Fellowes, 
Filter Service, Protek-System, Tarbonus, Wiha

9.40  – Dermatozy w przemyśle – przyczyny, skutki i zapobieganie – Tomasz 
Dajerling

10.10  – Gadżety komputerowe – czy rzeczywiście ułatwiają pracę?
 – dr inż. Zbigniew Jóźwiak

10.35  – Przerwa kawowa
11.00  – Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych do pracowników 

– założenia a rzeczywistość – Adam Jabłoński
11.30  – Zagadnienia bezpieczeństwa pracy i oceny ryzyka zawodowego przy 

eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych – Maciej Ujma
12.25  – Wykorzystanie skanowania 3D do dopasowania odzieży ochronnej do ciała 

użytkownika – Grażyna Grabowska
12.55  – Dyskusja i podsumowanie konferencji. Rozdanie zaświadczeń  

o uczestnictwie w konferencji
13.15  – Obiad
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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 VILLA VERDE****

ul. Mrzygłodzka 273
42‑400 Zawiercie
www: www.villaverde.pl

Ośrodek znajduje się na Jurze Krakowsko‑Częstochowskiej. Zawiercie ma 
dobre połączenia kolejowe z większością dużych miast w Polsce. Hotel zloka‑
lizowany w odległości ok. 4 kilometrów od dworca kolejowego w Zawierciu. 
Z dworca dogodny dojazd taksówką.


