
Ramowy Program  

XII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy  

„Społeczna odpowiedzialność biznesu  

a działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy  

w przedsiębiorstwach” 
 

Termin – 23-24.11.2009 r. 

Miejsce konferencji – hotel „Wodnik”, Słok k/Bełchatowa 

 

Poniedziałek, 23.11.2009 r. 

11.00-12.20 Sesja I 

11.00-11.15 Powitanie uczestników  

11.15-11.40 Podsumowanie działalności FL w 2008 r. – CIOP-PIB 

11.40-12.00 Prezentacja następnej kampanii europejskiej   

i propozycje włączenia się w działania kampanii – CIOP-PIB  

11.55-12.15 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bhp – CIOP-PIB 

12-20-12.33 Przerwa kawowa 

12.35-14.30 Sesja II - Dobre praktyki członków Forum Liderów 

12.35-12.50 Dobre praktyki z zakresu promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy  

w Zakładach Górniczych Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych  

12.50-13.05       Kampania ZERO WYPADKÓW – Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 

13.05-14.00 Dobre praktyki z zakresu z zakresu społecznej odpowiedzialność biznesu 

 - członkowie FL  

14.00-14.30 Wyniki prac zespołów tematycznych w 2009 r. ciągu roku:  

- zespół tematyczny „Przemysł chemiczny” 

- zespół tematyczny „Przemysł lekki” 

14.30-15.30 Obiad 

15.30-18.10 Sesja III – Praca w zespołach tematycznych 

15.30-17.00 Analiza najważniejszych problemów z zakresu bezpieczeństwa pracy w każdej z grup 

przedsiębiorstw  

17.00-18.00 Omówienie wyników spotkań w grupach przez poszczególne zespoły 

18.00-18.30 Dyskusja i podsumowanie spotkania  

 

20.00 Wręczenie kart liderów i uroczysta kolacja  

 

Wtorek, 24.11.2009 r. 

9.00-13.00 Wizyta techniczna uczestników konferencji w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. w 

Bełchatowie 



 

 

 

 

 

Ze względów organizacyjnych zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie danych osób, które 

będą uczestniczyły ze strony Państwa firmy (istnieje możliwość uczestniczenia dwóch osób). 

Jednocześnie informuję, że uczestnicy – członkowie Forum Liderów - nie ponoszą kosztów 

związanych z wyżywieniem oraz materiałami konferencyjnymi, natomiast ze własnym 

zakresie dokonują rezerwacji noclegu w hotelu Wodnik i pokrywają jego koszt.  

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 9 listopada pocztą elektroniczną 

do pani Agnieszki Szczygielskiej (e-mail: agasz@ciop.pl).   

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe uczestników konferencji będą wykorzystane 

wyłącznie w celu organizacji kolejnych konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy lub 

innych kontaktów dotyczących działalności Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.  

 

mailto:agasz@ciop.pl

