Udzia³ w konferencji jest bezp³atny dla cz³onków
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (materia³y
konferencyjne, wy¿ywienie, udzia³ w sesjach, udzia³
w warsztatach).
Informacje na temat programu konferencji:
Oœrodek Promocji CIOP-PIB
Agnieszka Szczygielska
tel. 0-22 623 36 86
Zg³oszenia udzia³u w konferencji przyjmujemy do
dnia 15.10.2010 r. drog¹ elektroniczn¹ na adres:
agasz@ciop.pl
Foto: http://alejka.pl/qubus-hotel-prestige-katowice.html

Nocleg w Hotelu Qubus Prestige w Katowicach uczestnicy rezerwuj¹
osobiœcie na has³o: KONFERENCJA FORUM LIDERÓW
(do dnia 15.10.2010 r.) i op³acaj¹ we w³asnym zakresie.
Kontakt do hotelu:
Qubus Hotel Prestige
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
tel. (32) 610 0 100, fax: (32) 601 0 200
e-mail: katiwice@qubushotel.com
www.qubushotel.com

XIII Konferencja
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Nowe
zagro¿enia
,
w srodowisku pracy
- czynniki psychospo³eczne
25-26 paŸdziernika 2010 r.
Hotel Qubus Prestige Katowice

Foto: http://qubushotelkatowice.nocuj.com.pl

Organizator:

Patronat medialny:
Konferencja zrealizowana w ramach programu wieloletniego "Poprawa
bezpieczeñstwa i warunków pracy" - I etap (2008-2010) finansowanego ze
œrodków publicznych: w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych (czêœæ: Praca), w
zakresie badañ naukowych i prac rozwojowych (czêœæ: Nauka)

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pañstwowy Instytut Badawczy

Dofinansowano przez:

25.10.2010 r. (Poniedzia³ek)
8.30 Rejestracja uczestników
9.00 Rozpoczêcie konferencji
Sesja I - Dzia³alnoœæ Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
9.15 Podsumowanie dzia³alnoœci Forum Liderów w 2010 r.
9.35 Prezentacja nowych cz³onków Forum Liderów
10.05-10.15 Przerwa kawowa
10.20 Wyjazd z hotelu
11.00-13.00 Wizyta techniczna w siedzibie cz³onka Forum Liderów Bezpiecznej
Pracy
13.40 Powrót do hotelu
14.00 Program Forum Liderów na 2011 rok
14.30 Dyskusja
15.00-16.00 Obiad
Sesja II - Nowe zagro¿enia w œrodowisku pracy
Ogólnoeuropejskie badanie przedsiêbiorstw przeprowadzone przez EU-OSHA,
przeprowadzone w 2009 r., mia³o na celu wsparcie zak³adów pracy w bardziej
efektywnym dzia³aniu na rzecz ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa oraz dobrostanu
pracowników.
16.00 Prezentacja wyników europejskiego badania przedsiêbiorstw na temat
nowych i pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ
- Eusebio RIAL GONZALEZ, Europejska Agencja Bezpieczeñstwa
i Zdrowia w Pracy
16.45 Problem mobbingu i próby oceny jego ryzyka w polskim œrodowisku pracy
- mgr Magdalena WARSZAWSKA MAKUCH, CIOP-PIB
17.15-17.30 Przerwa kawowa
17.30 Czy stres da siê mierzyæ? Efekty dzia³añ Pañstwowej Inspekcji Pracy
w zakresie prewencji zagro¿eñ psychospo³ecznych w pracy
- Pañstwowa Inspecja Pracy
18.00 Dyskusja i podsumowanie
20.00 Wrêczenie dyplomów laureatom konkursu
Nagroda za Dobr¹ Praktykê oraz Kart Liderów Bezpiecznej Pracy
Uroczysta kolacja

26.10.2010 r. (Wtorek)
Sesja III - Warsztaty
9.00 Wyk³ad: „Psychologiczne aspekty pracy nad bezpieczeñstwem. Motywowanie
do dzia³ania zgodnego z zasadami bezpieczeñstwa” - Kirschstein&Partner
11.00-11.20 Przerwa kawowa
11.20-13.00 Warsztaty w grupach - prowadzenie Kirschstein&Partner:
1) metoda „Minuty dla Bezpieczeñstwa”
lub
2) kontrola skutecznoœci rozwi¹zañ - “Audity Zachowañ”
Ad 1) Na konkretnym przyk³adzie uczestnicy warsztatów poznaj¹ metodê „Minuty dla
Bezpieczeñstwa“. Jej celem jest opracowanie wspólnie z pracownikami konkretnych
zasad zachowania i rozwiniêcie œwiadomoœci odpowiedzialnego dzia³ania. Metoda
nadaje siê do podnoszenia œwiadomego odbierania zagro¿eñ w miejscu pracy. Nadaje
siê równie¿ znakomicie do sprawdzenia potencjalnego ryzyka znajduj¹cego siê w
rutynowo wykonywanych pracach: czy jest bezpiecznie, czy nie. Pracownicy s¹
w³¹czeni w pracê nad bezpieczeñstwem na swoim miejscu pracy i wspólnie z
bezpoœrednimi prze³o¿onymi opracowuj¹ bezpieczne i mo¿liwe do zastosowania
zasady zachowania - w razie potrzeby opracowuje siê propozycje rozwi¹zañ dot.
bezpieczeñstwa. Trenerzy przedstawi¹ i wyjaœni¹ metodê, jak i sposób pracy z
materia³ami.
Ad 2) W tej czêœci warsztatów odbywa sie krótkie wprowadzenie w metodê “Auditów
Zachowañ” z punktem ciê¿koœci po³o¿onym na nastêpuj¹ce elementy: 1 - Na czym
polega efektywna obserwacja? 2 - Otwarte prowadzenie analizy na temat:
„Bezpieczne zachowanie” 3 - Postêpowanie zgodnie ze wskazówkami dotycz¹cymi
obserwacji i prowadzenia rozmowy, postêpowanie z protoko³em. Na podstawie
studium przypadku przeprowadzona zostaje symulacja Audytu Zachowañ. Ponadto
uczestnicy otrzymuj¹ przewodnik, z którym uczestnicy w ma³ych grupach bêd¹ æwiczyæ
tzw. trening ABC, albo na przyk³adzie studium przypadku, albo na podstawie
przyk³adów z ich miejsc pracy. Trenerzy bêd¹ obserwatorami i podadz¹ konstruktywn¹
informacjê zwrotn¹ dotycz¹c¹ prowadzenia analizy.
13.00 Koñcowa dyskusja i zakoñczenie konferencji
13.30 Obiad

