Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Bezpieczeństwo i higiena pracy
w szkołach i placówkach oświatowych
23.10.2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Zagadnienia B H P
1. Obowiązki dyrektora szkoły i pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
według aktualnego stanu prawnego oraz zakres odpowiedzialności pracodawcy w świetle ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy.
2. Obowiązki pracodawcy - dyrektora szkoły z zakresu bhp przy zatrudnianiu osób na podstawie
umów cywilnoprawnych.
3. Wymagania BHP w szkołach wynikające z obowiązujących przepisów – istotne zmiany przepisów
od 2019 roku.
Warunki i wymogi związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków pracy po
powrocie do funkcjonowania szkół po złagodzeniu środków fizycznej izolacji – zalecenia
Państwowej Inspekcji Pracy.
• zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (np. środki dezynfekujące,
jednorazowe rękawiczki, maseczki czy przyłbice, itp.),
• ograniczenie liczby osób pracujących i przebywających w zakładzie pracy (ograniczenie
liczby spotkań, rotacyjna obsługa klientów, elastyczne godziny pracy, ograniczenie
kontaktu z klientami, itp.),
• dezynfekcja miejsc pracy (szczególnie miejsc często dotykanych przez osoby przebywające
w zakładzie pracy), wydzielenie stref wymuszających zwiększanie odległości pomiędzy
pracownikami czy pracownikami a klientami, ograniczenie płatności gotówką.
4. Zasady przeprowadzania przeglądów obiektów szkolnych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa oświatowego i prawa budowlanego.
5. Zagadnienia bhp dotyczące organizacji imprez szkolnych po zmianach przepisów (m.in.
wycieczek).
6. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników szkoły po zmianach od kwietnia 2015 roku i
badania sanitarne – zasady sporządzania skierowań, rodzaje badań, przechowywanie orzeczeń
lekarskich; zasady wykonywania badań profilaktycznych w obecnym okresie stanu epidemii.

7.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników szkoły - wedle aktualnego stanu
prawnego – prawidłowe dokumentowanie - zmiana przepisów od 2019 roku
• Nowy wzór karty szkolenia wstępnego
• Nowy wzór zaświadczenia szkolenia bhp - okresowego
• Przeprowadzanie szkoleń bhp podczas stanu epidemii

8. Zasady przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
(szczególnie zabezpieczających przed możliwością zakażenia) – ustalanie zasad oraz
dokumentowanie.
9. Ogólne zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – obowiązkowa
dokumentacja i konieczność aktualizacji w obecnej sytuacji stanu epidemii.
II.

Wypadki w szkole

1. Wypadki uczniów podczas zajęć szkolnych – podstawowe wiadomości dotyczące ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków i sporządzania dokumentacji wypadkowej - zmiana przepisów
od 2019 roku.
2. Wypadki w zatrudnieniu pracowników szkoły .

III.

a.

Podstawowe wiadomości dotyczące wypadków przy pracy –
• definicje wypadków,
• rodzaje wypadków.

b.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Procedury postępowania,
sporządzanie dokumentacji wypadkowej
• skład zespołu powypadkowego,
• dokumentacja wypadkowa,
• Nowy wzór protokołu powypadkowego
• Statystyczna karta wypadku przy pracy – zasady sporządzania
• Nowy wzór statystycznej karty wypadku
• Rejestr wypadków

c.

Świadczenia związane z wypadkami przy pracy – wysokość odszkodowań w 2020 roku

d.

Wypadki w drodze do pracy i z pracy – dokumentowanie tych zdarzeń - sposoby
postępowania, dokumentacja, rodzaje świadczeń.

e.

Choroby zawodowe – podstawowe zagadnienia, postępowanie, dokumentacja.
Inne zagadnienia związane z problematyką tematyki szkolenia – zagadnienia i
wymogi wynikające z realizacji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści

Osoba do kontaktu

Webinarium przeznaczone jest dla dyrektorów szkół oraz pracowników
szkoły zajmujących się tematyką seminarium – służb b h p. Zagadnienia
zostaną omówione na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
(z uwzględnieniem zmian), związanych z tematyką szkolenia.
Uczestnicy otrzymają konspekt opisowy i inne materiały, m.in. wzory
dokumentów dotyczące tematyki szkolenia, przykładowy formularz oceny
stanu bhp obiektu szkolnego, wynikający z przepisów oraz inne druki i
materiały związane z tematyką szkolenia (druki wykorzystywane przy
ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Wykładowca
Długoletni pracownik samorządowy – Główny Specjalista, „kadrowiec” z długoletnim stażem,
praktyk, wieloletni trener i wykładowca wielu kursów i szkoleń z zakresu zagadnień kadrowych
i prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy; inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy, magister oraz absolwent studiów
podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

23 października 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link,
dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie dołączyć do
wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać się z tematem
prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi
uczestnikami szkolenia.

Cena
240 zł / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w
wersji elektronicznej
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl, faxem na nr 81 745 06 00 lub poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 20 października 2020 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
BHP w szkołach i placówkach oświatowych
23.10.2020 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych *.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu poczty
e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

