
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    

 

PYTANIE DO EKSPERTA 

 

Zarząd Główny OSPSBHP, we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym 
Instytutem Badawczym, zapraszają na II edycję seminariów on-line z cyklu  

„PYTANIE DO EKSPERTA”  

pn. „Wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo i komfort pracy osób 

zatrudnionych w otwartych przestrzeniach” 
W spotkaniach wezmą udział Partnerzy Wspierający działania OSPSBHP, a także członkowie OSPSBHP, 

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB. 

Patronat medialny: ATEST - OCHRONA PRACY 

Seminarium on-line będzie podzielone na trzy etapy: 

ETAP 1 - 24 września 2020 r. godzina 13.00 – 15.00 

• Wpływ warunków atmosferycznych na zagrożenia podczas pracy wykonywanej  

na otwartej przestrzeni  - Michał Wasilewski, członek ZG OSPSBHP 

• Naturalne promieniowanie nadfioletowe UV – zagrożenia dla zdrowia człowieka wynikające  

z nadmiernej ekspozycji zawodowej - dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB 

• Ciężkość pracy a prawidłowy dobór odzieży ochronnej dla różnych warunków atmosferycznych  

- dr inż. Magdalena Młynarczyk, CIOP-PIB 

• Wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczne użytkowanie urządzeń przy pracy na wysokości  

- Artur Lipowicz, OSPSBHP 

25-30 września 2020 r. - Przyjmowanie pytań do prelegentów 
Obszary tematyczne pytań do prelegentów z I etapu seminarium:  
- ciężkość pracy – wydatek energetyczny,  
- dobór odzieży termicznej,  
- dobór sprzętu ochronnego w różnych warunkach atmosferycznych,  
- bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń do pracy na wysokości 
- ocena ryzyka zawodowego związanego z pracą na otwartej przestrzeni 

ETAP 2 - 1 października 2020 r. godzina 13.00 – 15.00 

Odpowiedzi na pytania uczestników: eksperci CIOP-PIB, eksperci OSPS BHP  

ETAP 3 - 5 października 2020; godz. 14:00 – 15:00 

• Wpływ warunków atmosferycznych na zagrożenia podczas pracy osób zatrudnionych w otwartej 

przestrzeni – film zrealizowany przez Ejendals AB 

• Odpowiedzi na pytania uczestników: Partnerzy Wspierający: Ejendals AB; Iturri sp. z o.o.; Faraone Polska 

sp. z o.o.; Centurion; Alfa i Omega 

Kontakt: biuro@ospsbhp.pl www.ospsbhp.pl 

 

REJESTRACJA ON-LINE 

Seminarium jest organizowane z wykorzystaniem wyników programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, etapów: I (zadanie 
nr 4.S.10 i projekt nr 2.R.12), III (zadanie nr 03.Z.16), IV (zadanie nr 2.G.08 i V (zadania nr 2.SP.21 i 3.SP.04) etapu, finansowanych w zakresie badań 
naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a w zakresie służb 
państwowych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy. 
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