Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle 2015
PROGRAM WYDARZEŃ
DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ITM POLSKA NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY
Stan na dzień 22 kwietnia 2015

9 czerwca 2015
10.00 – 13.00

Budowa i rozwój kultury bezpieczeństwa – Dzień I
10.00 Ocena kultury bezpieczeństwa – case study. Rozwój kultury w firmach - QES Consulting
11.00 Ergonomiczna ocena ryzyka na stanowisku pracy. Metody OWAS i KIM - QES Consulting
12.00 Panel Dobre Praktyki w bezpieczeństwie
Organizator: portal Kultura Bezpieczeństwa, QES Consulting
Miejsce: pawilon 4, sala konferencyjna

13.00-15.15

Wymagania bezpieczeństwa maszyn. Nowoczesne technologie a wypadki przy pracy
 Techniczne środki zabezpieczające maszynę zgodne z normą PN-EN ISO 13849-1 - Wiesław
Monkiewicz SIEMENS Sp. z o.o.
 Zagrożenia spowodowane błędami konstrukcyjnymi oraz błędami w systemach sterowania w
nowych maszynach produkcyjnych – przedstawiciel PILZ Polska Sp. z o.o.
 Wypadki przy pracy. Nowoczesne technologie źródłem zagrożenia – przedstawiciel PIP
 Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne, a zagrożenia wypadkowe w zakładzie pracy.
Prewencja wypadkowa ZUS, dofinansowanie działań na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych
podejmowanych przez pracodawców - przedstawiciel ZUS.
Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy
Miejsce: Hol Wschodni, Sala Zielona

13.30-15.30

II Forum Bezpieczeństwa w Magazynie – Dzień I - PREWENCJA

Odpowiedzialność zarządzających za bezpieczeństwo pracy w magazynie. Jak interpretować istniejące
przepisy?

Audyty i profilaktyka sposobem na poprawę bezpieczeństwa pracy w magazynie

Jak ścisła współpraca partnerów biznesowych wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy w magazynie
lub centrum dystrybucji?

Czy poprawia się bezpieczeństwo pracy w magazynie, jakie są główne czynniki powodujące wypadki,
analiza danych statystycznych

Audyty bezpieczeństwa w magazynie - obnażanie słabych punków w organizacji pracy

Koszty pośrednie i bezpośrednie jako ekonomiczne skutki wypadków przy pracy w magazynach
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
Miejsce: pawilon 4, sala konferencyjna

10 czerwca 2015
10.00 – 13.00

Budowa i rozwój kultury bezpieczeństwa – Dzień II
10.00 Systemy zarządzania bezpieczeństwem – zmiany w normalizacji
11.00 Audyty systemów zarządzania okiem jednostki certyfikacyjnej
12.00 Panel Dobre Praktyki w bezpieczeństwie
Organizator: portal Kultura Bezpieczeństwa, QES Consulting
Miejsce: pawilon 4, sala konferencyjna

13.00-13.30

„Jak pozyskiwać nowych Klientów? Nowe narzędzie promocji artykułów i usług BHP.”
Organizator: redakcja „Przyjaciel przy Pracy”
Miejsce: pawilon 4, sala konferencyjna

13.30-15.30

II Forum Bezpieczeństwa w Magazynie – Dzień II - EKSPLOATACJA

Organizacja ruchu w magazynie a poprawa bezpieczeństwa pracy - czy istnieje bezpośrednia zależność
z ilością niepożądanych zdarzeń? Jak ocenić nieprawidłowości i wyeliminować zagrożenia?

Bezpieczeństwo regałów magazynowych – jak zadbać o regały, by zapobiec katastrofie, co to jest
przegląd, jak go wykonać, kiedy i kto powinien to robić?

Bezpieczeństwo transportu i składowania stalowych elementów dłużycowych w obszarze produkcyjnym.
Transport i składowanie obarczone wysokim elementem ryzyka - jakie przedsięwziąć kroki by
wyeliminować zagrożenie

Systemy bezpieczeństwa zapobiegające kolizji sprzętu i ludzi w magazynie

Systemy zarządzania flotą wózków widłowych a bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu. Czy rejestratory
zdarzeń wpływają na jakość pracy”?

Czego brakuje w obowiązujących przepisach dotyczących budowy instalacji regałowych? Do czego się
stosować?
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej

Miejsce: pawilon 4, sala konferencyjna

11 czerwca 2015
9.30-13.00

Eksploatacja maszyn i urządzeń – z doświadczeń ekspertów
9.30
Rejestracja
10.00 Nowe źródła zagrożeń w technologiach - studium przypadku - Mirosław Leszczyński, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Poznaniu
10.25 Zasady użytkowania rusztowań stojakowych typu „Warszawa" oraz wykonywania
bezpiecznych prac na wysokości w tzw. dostępie linowym - Maciej Szmyd, BHP Szmyd s.c.
11.00 Dobór i użytkowanie maszyn i urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem Mariusz Ogórek, BIZPART
11.30 Zabezpieczenia maszyn podczas montażu, uruchamiania i eksploatacji - Krystyna GiertlerKuminek, ERGOTECH, Krzysztof Panek, TOP 2001 Sp. z o.o.
11.50 Wykorzystanie elektroizolacyjnego wyposażenia ochronnego w utrzymaniu ruchu maszyn Tomasz Strawiński, Zakład Techniki Bezpieczeństwa CIOP-PIB
12.05 Zabezpieczenia maszyn podczas remontów, konserwacji, wycofania z ruchu; procedury
LOTO - Jan Biardzki, BHP dla MŚP
12.25 Maszyna - środowisko naturalne, czyli oddziaływanie zewnętrzne maszyn na rośliny i
zwierzęta - Ewa Klimczak, WEKTOR
12.45 Rola współpracy nauki z przemysłem w kontekście bezpieczeństwa eksploatacji maszyn Alfred Brzozowski, Ośrodek Promocji CIOP-PIB
Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Miejsce: Hol Wschodni, Sala Niebieska
Rejestracja: www.ciop.pl

11.00-13.00

Wypadki przy pracy i ich konsekwencje dla pracodawcy
11.00
Wypadki przy pracy – kwestie podstawowe
11.30
Odpowiedzialność cywila pracodawcy wobec poszkodowanego
12:15
Kwestie karnoprawne związane z wypadkami przy pracy
Organizator: Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy
Miejsce: pawilon 4, sala konferencyjna

12.00-14.30

Innowacyjne metody prewencji zagrożenia hałasem w zakładach pracy - rozwiązania systemowe
11.00 Zagrożenie hałasem w miejscu pracy - skala zjawiska, rachunek strat spowodowanych narażeniem
na hałas, wymagania prawne
11.30 Metody oceny narażenia na hałas w kontekście planowania systemowych rozwiązań służących
ochronie osób w zakładzie pracy
12.00 Środki techniczne służące ograniczeniu zagrożenia hałasem
13.00 Wdrożenia w zakładach pracy i źródła finansowania inwestycji w techniczne środki prewencji
Organizator: Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Miejsce: Hol Wschodni, Sala Zielona

13.30-15.30

II Forum Bezpieczeństwa w Magazynie – Dzień III - SZKOLENIA

Instruktaż stanowiskowy wstępny kierowców podnośnikowych wózków jezdniowych czołowych.
Prezentacja poradnika szkolenia stanowiskowego kierowców wózków widłowych.

Akademia Bezpieczeństwa STILL

Szkolenia z zakresu montażu regałów – prawo a wymagania rynku

Kwalifikacje pracowników w magazynie. Jaki wpływ na jakość i bezpieczeństwo pracy ma rotacja
pracowników? Jakie kwalifikacje powinni mieć pracownicy kierowani przez agencje pracy?

Prezentacja tematyczna - case study o bezpieczeństwie w magazynie

Wpływ szkoleń na jakość i bezpieczeństwo pracy
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
Miejsce: pawilon 4, sala konferencyjna

12 czerwca 2015
10.00 – 15.00

II Forum Bezpieczeństwa w Magazynie – Dzień IV - WARSZTATY
Intensywne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w magazynie, według programu szkoleń z
zakresu pierwszej pomocy dla pracowników w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) prowadzone
przez uprawnionych ratowników medycznych, potwierdzone certyfikatem.
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
Miejsce: pawilon 4, sala konferencyjna
Szczegółowe informacje dla zwiedzających: www.bhp.mtp.pl

