
na zlecenie 

JAK UNIKNĄĆ WYPADKU W TWOJEJ FIRMIE? 
Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie pracowników  – to seminarium jest właśnie dla Ciebie!  

zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium: 

Nasze seminarium to spotkanie z praktykami, Inspektorem Pracy oraz 
doświadczonym specjalistą ds. bhp, którzy w przystępny sposób, prezentując 
przykłady zdarzeń wypadkowych oraz nieprawidłowości z zakresu bhp, wskażą 
uczestnikom jak uniknąć wypadków przy pracy i dlaczego inwestycja                  
w bezpieczeństwo i higienę pracy opłaca się każdemu.  
Co więcej, w ramach seminarium każdy z uczestników zostanie zapoznany          
z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, a swoje umiejętności 
będzie mógł sprawdzić podczas zajęć z użyciem fantomów.  

Celem seminarium jest zapoznanie pracodawców, osób ich reprezentujących oraz pracowników w jaki 
sposób zadbać o bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. 

UWAGA! 

To nie będzie  

teoretyczny  

wykład 



WEŹ UDZIAŁ W SEMINARIUM I DAJ SOBIE SZANSĘ UNIKNĄĆ 

NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA BHP! 

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w seminarium? + 48 793 793 801 
+ 48 61 84 00 440  

m.labedziewska@szkoleniowiec.poznan.pl 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Nie jesteś przekonany do udziału w seminarium? Może do uczestnictwa skłoni Cię kilka faktów… 

Miejsce szkolenia  

Czas trwania seminarium 

Liczba uczestników 
•  grupa 15 – 40 osób 
•  seminarium może mieć charakter otwarty lub być 

skierowane do pracowników jednego 
przedsiębiorstwa 

•  Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28 
•  Inspektorat ZUS w Koninie, ul. Św. M. Kolbego 1 
•  Oddział ZUS w Pile, ul. Drygasa 5 
•  I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12 
•  II Odział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31 
•  Oddział ZUS w Ostrowie Wlkp., ul. Wysocka 1b 

•  9:00 – 11:00  spotkanie z Inspektorem Pracy 
•  11:10 – 14:30  spotkanie ze specjalistą ds. bhp 

Seminarium zakończy się wydaniem  
certyfikatu uczestnictwa 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 



w I kwartale 2017 roku miało 
miejsce 16.807 wypadków przy 
pracy, w tym aż 47 wypadków 

śmiertelnych  
(o  30,6% więcej wypadków śmiertelnych 

niż w I kwartale ubiegłego roku) 
*dane GUS  

 
 
 

niewłaściwa organizacja pracy była przyczyną 
ponad połowy - 53,2 % wypadków przy pracy  

w Wielkopolsce w 2015 roku 
*Analiza i wnioski wynikające z badania wypadków przy pracy przez Inspektorów Pracy 

OIP w Poznaniu w 2015 r. 

Statystycznie co 8 wypadek  
przy pracy ma miejsce  

w Wielkopolsce  
*na podstawie danych GUS 

Inwestycja w poprawę bezpieczeństwa pracy 
przynosi nie tylko długookresowe korzyści             
w postaci zmniejszenia wysokości składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, ale również korzyści 
krótkoterminowe - w postaci zmniejszenia kosztów 
ponoszonych w związku z wypadkami (np. 
mniejsza i krótsza absencja, ograniczenie napraw 
itp.).  

200.000 zł to kwota zadośćuczynienia, którą 
pracodawca został zobowiązany przez Sąd do 

zapłaty rodzinie pracownika, który poniósł 
śmierć w wyniku wypadku przy pracy, 

polegającego na upadku z wysokości, gdyż nie 
zapewniono pracownikowi bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy 
*Wyrok SO w Poznaniu, XII C 699/13 

 
117.000 zł to kwota jaką sąd 
zasądził od pracodawcy na 
rzecz pracownika w związku  
z wypadkiem przy pracy w 
wyniku którego doszło do  

amputacji stopy pracownika 
*Wyrok SO w Poznaniu, XVIII C 735/15 

Co roku na świecie dochodzi do 
270 mln wypadków przy pracy 

*dane MOP  

 


