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I dzień: 04.10.2017 r. 
 

Od godz. 12:00   Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Seminarium. 

 

14:00  Obiad 

 

14:30 – 17:45    SESJA I 

 

Otwarcie XVI FORUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W BRANŻY WOD-KAN 

 

14:30  – 16:15 Psychologia inspiracji, czyli jak niefinansowo motywować i angażować pracowników: 

• wzbudzenie w pracownikach motywacji do poprawy stanu bhp, 

• czynniki warunkujące zachowania pracowników w obszarze bhp, 

• postrzeganie zachowań ryzykownych, 

• poczucie odpowiedzialności w procesie motywowania pracowników, 

• aktywizacja i zaangażowanie pracowników w tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy, 

• wzmocnienia pozytywne w procesie motywacji. 

Prowadzący:  Paulina Nowak, psycholog 

 

16:15 – 16:30  Przerwa kawowa 

 

16:30  – 17:45   Warsztaty: Jak motywować „trudnych” pracowników? 

Prowadzący:  Paulina Nowak, psycholog 

 

18:00  Kolacja –  jesienne grillowanie 

 

II dzień: 05.10.2017 r. 
 

8:00    Śniadanie 

 

9:00 – 13:00    SESJA II 

 

Dobre praktyki z zakresu BHP na bazie doświadczeń zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych połączone z wizytą 

techniczną na wybranych obiektach. 

 

13:15  Obiad 

 

 

 



SZKOLENIA. UPRAWNIENIA. BHP. 

 

14:00 – 18:30    SESJA III 

 

14:00 – 15:00 Zasady doboru i ocena stanu technicznego sprzętu do pracy na głębokości i chroniącego 

przed upadkiem z wysokości. 

Prowadzący:  Piotr Wieszczak, Specjalista ds. BHP, pracownik Politechniki Łódzkiej 

 

15:00 – 16:15 Praca w warunkach mikroklimatu gorącego i zimnego w branży wod-kan – ocena ryzyka 

oraz metody zapobiegania zagrożeniom zdrowia pracowników. 

Prowadzący:  Piotr Wieszczak, Specjalista ds. BHP, pracownik Politechniki Łódzkiej 

 

16:15 – 16:30   Przerwa kawowa 

 

16:30 – 17:30 Analiza stanu BHP w firmie: 

• cele oceny stanu bhp, 

• zagadnienia podlegające ocenie, 

• dokumenty i wnioski z oceny stanu bhp w firmie, 

• plan poprawy warunków pracy. 

 

17:30 – 18:30 Warsztaty, panel dyskusyjny:  

• kto jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznej analizy stanu bhp? 

• jaka tematyka powinna być objętą analizą? 

• jakie materiały są niezbędne do sporządzenia analizy? 

• jaki ma związek analiza stanu bhp z oceną ryzyka zawodowego?  

• co powinno wynikać z analizy stanu bhp dla:  

o pracodawcy, 

o osób kierujących pracownikami, 

o służby bhp. 

Prowadzący:  Przemysław Rybiński, Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, Specjalista ds. BHP, 

Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o., pracownik Politechniki Łódzkiej 

 

18:45  Kolacja  

 

III dzień: 06.10.2017 r. 

 

8:00    Śniadanie 

 

9:15 – 12:30      SESJA IV 

 

9:15 – 10:30   Warunki pracy w wykopach wąsko przestrzennych: 

• warunki dopuszczenia pracowników do pracy,  

• zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu wykopów w zależności od kategorii gruntu, 

• zabezpieczanie ścian wykopów poprzez skarpowanie, obudowy tradycyjne oraz 

przykłady zabezpieczeń ściankami szczelinowymi, szczelnymi, palisadami, 

• obowiązki i odpowiedzialność nadzoru, 

• analiza przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w wykopach. 

Prowadzący:  Dagmara Kupka, Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

 

10:30 – 10:45   Przerwa kawowa 

 

10:45 – 12:30 Działania zapobiegawcze wobec zwiększonej wypadkowości w branży wod-kan – prace na 

wysokości, prace w wykopach, prace wykonywane w strefach niebezpiecznych. Ustalenie i analiza 

najczęściej popełnianych przez pracowników błędów. 

Prowadzący:  Dagmara Kupka, Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

 

12:30 Zakończenie  

 

12:30  Obiad 


