„Odpowiedzialność cywilno-karna za
stan bezpieczeństwa stanowiska
pracy.”
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/10/09/16622/231554

Cena netto

790,00 zł

Cena brutto

971,70 zł

Cena netto za godzinę

98,75 zł

Cena brutto za
godzinę

121,46

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-12-06

Termin zakończenia
usługi

2018-12-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-10-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-12-05

Maksymalna liczba uczestników

35

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Fundacja Łódzki Inkubator Innowacji i
Eksportu

Osoba do kontaktu

Sylwia Rejs

E-mail

sylwia.rejs@lodzkiinkubator.pl

Telefon

422881734

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie porusza zagadnienia z zakresu odpowiedzialności cywilno-karnej jaka spoczywa na
osobach zarządzających pracą innych. Podczas szkolenia omówiony zostanie system kontroli
prowadzony przez jednostki uprawnione, przybliżone zostaną konsekwencje prawne wynikających z
naruszenie lub niedostosowania do przepisów obowiązującego prawa przez osoby odpowiadające za
bezpieczeństwo pracy pracowników w zakładzie produkcyjnym. Praktyczne informacje i przykłady
pozwolą Państwu dowiedzieć się w jaki sposób odpowiednio przygotować dokumenty oraz jakich nie
popełniać błędów będąc osobą odpowiedzialną za miejsce pracy pracowników lub prowadzącą nad
nimi nadzór.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szczegółowy program szkolenia
CZĘŚĆ I
NAJWAŻNIEJSZE DEFINICJE:
pracodawca;
osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi;
pracownik;
poszkodowany;
klasyfikacja wypadków;
ocena zgodności – wymagania minimalne i zasadnicze.

CZĘŚĆ II
OKREŚLONE PRZEZ PRAWO KARY ZWIĄZANE Z WYPADKAMI PRZY PRACY ORAZ
SYSTEMEM OCENY ZGODNOŚCI
kary wynikające z Ustawy o systemie oceny zgodności;
kary wynikające z Kodeksu Pracy;
kary wynikające z Kodeksu Karnego;
kary wynikające z Kodeksu Cywilnego.
CZĘŚĆ III
WYMAGANA PRZEZ PRAWO DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA STANOWISKU PRACY
ocena wymagań minimalnych;
instrukcje obsługi (DTR) do maszyn;
instrukcje stanowiskowe BHP;
karty charakterystyk;
ocena ryzyka zawodowego;
badania środowiskowe;
udokumentowane szkolenia BHP.
CZĘŚĆ IV
PROCEDURA POWYPADKOWA – PROTOKÓŁ POWYPADKOWY
definicje;
informowanie o zaistniałym wypadku przy pracy;
powoływanie zespołu powypadkowego;
uprawnienia zespołu powypadkowego;
protokół z ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
uprawnienia poszkodowanego.
CZĘŚĆ V
WYPADEK PRZY PRACY – ANALIZA PRZYPADKÓW
odpowiedzialność pracodawcy, osoby odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, osób
kierujących pracownikami lub innymi osobami fizycznymi;
odpowiedzialność podmiotów wprowadzających maszyny do obrotu – producentów, upoważnionych
przedstawicieli producenta, dystrybutorów oraz importerów maszyn.
CZĘŚĆ VI
FORUM DYSKUSYJNE
przykłady;
pytania i odpowiedzi.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
Na kim według przepisów spoczywa odpowiedzialność w sytuacji gdy dojdzie do wypadku na
stanowisku pracy;
Jak powinna być przygotowana odpowiednia dokumentacja, w którą powinna być wyposażona każda
maszyna lub urządzenie techniczne;
Jakie konsekwencje prawne wynikają z nieprawidłowego przygotowania i wyposażenia stanowiska pracy
m.in. w dokumentację techniczną i wymagane prawnie instrukcje obsług

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do:
pracowników Służb Utrzymania Ruchu;
kierowników Produkcji;
kierowników Działów Technicznych;
producentów i importerów maszyn i urządzeń;
osób odpowiedzialnych za kierowanie pracą innych.

Opis warunków uczestnictwa
W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania szkolenia. Min. liczba uczestników 10 osób
Szkolenie jest jednocześnie objęte limitowaną liczba miejsc. Decyduje kolejność. Max. liczba
uczestników: 35osób
Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na nr konta po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia
rejestracji na szkolenie i potwierdzeniu odbycia się szkoleni. Potwierdzenie zostaje wysłane najpóźniej
na 5 dni przed planowaną datą szkoleni. Płatności należy dokonać na podstawie wystawionego
dokumentu pro-forma.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej w postaci maila na adres
info@lodzki-inkubator.pl najpóźniej na 7 dni przed data szkolenia. Rezygnacja z uczestnictwa w
późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia.

Materiały dydaktyczne
Autorskiego programu wykładowcy.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

„Odpowiedzialność cywilno-karna za
stan bezpieczeństwa stanowiska
pracy.”

Data
realizacji
zajęć
2018-1206

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

dr inż. Arkadiusz Maciaś

Obszar specjalizacji

- system oceny zgodności maszyn i urządzeń
technicznych – Dyrektywy maszynowa
2006/42/WE i narzędziowa 2009/104/WE aspekty techniczne i prawne związane z
wprowadzanie do obrotu i użytkowanie maszyn i
urządzeń - budowa maszyn i urządzeń
technicznych - dokumentacja techniczna maszyn
i urządzeń (tworzenie, odtwarzanie, weryfikacja)

Doświadczenie zawodowe

Specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa
maszyn i urządzeń technicznych, absolwent
Politechniki Łódzkiej, praktyk zajmujący się
procesami oceny zgodności maszyn i urządzeń
technicznych oraz tworzeniem i odtwarzaniem
instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej,
dostosowywaniem maszyn do wymagań
dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i
narzędziowej 2009/104/WE. Biegły Sądu
Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy
maszyn. Autor wielu szkoleń i warsztatów z
zakresu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i
urządzeń

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

- ponad 300 osobiście przeprowadzonych
szkoleń, warsztatów i wykładów - szkolenia
przeprowadzone zarówno dla małych i jak
również i największych firm produkcyjnych
polskich i zagranicznych - tysiące
przeszkolonych osób - udział jako Prelegent w
licznych targach i konferencjach technicznych setki obejrzanych i opisanych w formie DTR
maszyn - 10 letnia praktyka i doświadczenie w
prowadzeniu specjalistycznej firmy obsługującej
producentów największych polskich i światowych
marek

Wykształcenie

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dr nauk
technicznych w dziedzinie elektrotechniki,
specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa
maszyn i urządzeń technicznych, stypendysta
programu Erasmus-Socrates we Włoszech na
Politechnice Mediolańskiej, uczestnik stażu
naukowego na Ukrainie w Przyazowskim
Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu.

Lokalizacja usługi
Adres:
Traktorowa 126
91-204 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Real Office

Warunki logistyczne:

