WYJAZD STUDYJNY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Uczestnicy wyjazdu powinni zabrać ze sobą ważny dowód osobisty
lub paszport.
2. Waluta obowiązująca w Niemczech i Luksemburgu - euro.
3. Koszty uczestnictwa obejmują:
§ przejazdy autokarem,
§ wyżywienie (3 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, w tym jedna
uroczysta z DJ, lunchbox),
§ noclegi w pokoju 2-osobowym,
§ koszty przewodnika po Trevirze (Niemcy).
Informacje na temat hotelu Eurostrand w Leiwen (Niemcy)
https://eurostrand.de/moseltal-resort.html
4. Zgłoszenia udziału realizowane są przez rejestrację na stronie
www.ospsbhp.pl
5. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o
kontakt z Beatą Kaczmarek, sekretarz ZG OSPSBHP – tel. 502 392 929
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działa
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach. Stowarzyszenie dba o doskonalenie wiedzy i umiejętności
swoich członków oraz popularyzację problematyki bezpieczeństwa i higieny
pracy. Stwarza warunki do integracji środowiska oraz możliwość wyrażania
opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy. www.ospsbhp.pl
Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się
kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi
możliwościami człowieka. Przedmiotem działania Instytutu jest
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących
do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w
dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań
szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej
dziedzinie. www.ciop.pl
Łącząc wysokiej klasy wiedzę techniczną i naukową ze znajomością potrzeb
klientów na kluczowych rynkach, DuPont dostarcza produkty i rozwiązania
chroniące to, co najważniejsze, pracowników, procesy i środowisko
naturalne. W Luksemburgu firma prowadzi jedyny w Europie zakład
produkcyjny włókniny DuPont™ Tyvek® wykonanej z polietylenu dużej
gęstości (HDPE). DuPont Protection Solutions specjalizuje się w środkach
ochrony indywidualnej: www.ipp.dupont.com

Luksemburg
3 - 7 lipca 2018 r.

ORGANIZATORZY
•
•
•

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
Służby BHP
DuPont, Luksemburg
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa

PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO
3 lipca 2018 r. (wtorek) – wyjazd z Polski
Godz. 17.00 - Poznań – Dworzec PKS
Godz. 19.00 - Wrocław – Dworzec PKP

Konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem,
zarządzanie wiekiem”
realizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Praca odmładza”, koordynowanej przez CIOP-PIB

10.30 – 11.00
11.00 – 11.25

11.25 – 11.50

4 lipca 2018 (środa) – przyjazd do Leiwen (Niemcy)
7.00 – 9.00

Przyjazd do Hotelu Eurostrand – zakwaterowanie, śniadanie,
odpoczynek

13.30

Obiad

15.00 – 18.30

Wyjazd do Treviru (Niemcy) – zwiedzanie miasta

19.30

Powrót do Hotelu Eurostrand – kolacja

5 lipca 2018 r. (czwartek) – konferencja
8.00 – 9.00

11.50 – 12.20

12.20 – 12.40

Powitanie uczestników i prezentacja zakładu DuPont
– Tomasz Redzimski, Lider Zespołu Sprzedaży Odzieży
Ochronnej w regionie Europy Środkowej i na Ukrainie
Założenia ogólnopolskiej kampanii, koordynowanej
przez CIOP-PIB
- Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii
Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem w polskich
przedsiębiorstwach - Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG
OSPSBHP; członkowie OSPSBHP
Rola Państwowej Inspekcji Pracy i Górnictwa w
Luksemburgu w prewencji na rzecz bezpieczeństwa i
zdrowia w pracy – przedstawiciel PIPiG Luksemburg
Działania Departamentu ds. Zdrowia w Pracy w
Ministerstwie Zdrowia Medycyny Pracy w Luksemburgu
– przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Medycyny Pracy

12.40 – 13.15

Obiad

13.15 – 15.30

Wizyta techniczna w zakładzie DuPont

15.30 – 17.30

Powrót do Hotelu Eurostrand

19.30

Uroczysta kolacja

Śniadanie – wyjazd do siedziby DuPont w Luksemburgu

6 lipca 2018 r. (piątek)
9.00 – 10.00

Śniadanie

13.00 – 18.30

Wyjazd do Luksemburga – zwiedzanie miasta - obiad i
powrót do Polski

7 lipca 2018 r. (sobota)
6.00 – 7.00

Przyjazd do Polski

