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Data

Godz.

Tematyka
Zmiany w prawie pracy,
szczególnym uwzględnieniem:

Wykładowca
ze

- Jak ująć najnowsze zmiany w prawie
w dokumentacji bhp?

10:00 – 11:30

- Jakie są nowe interpretacje starych
przepisów?

p. Joanna Dymowska

- Jakie zmiany mogą nas czekać w
Kodeksie Pracy w nadchodzącym
roku?

14.12

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 12:30

Orzeczenia z zakresu BHP

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

p. Marta Nawrocka

Nowe zasady i wzory dokumentów w
procesie ubiegania się o
dofinansowanie

13:00 – 15:00

- Rodzaje dofinansowywanych działań
- Kto może ubiegać się o
dofinansowanie?

p. Katarzyna
Wawrzeniecka

Grabowska-

Inż. Joanna Dymowska-Moussa
Od 1999 roku zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy. Ukończyła studia na Wydziale
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w specjalności Inżynieria
Bezpieczeństwa (praca dyplomowa na temat zastosowania metod probabilistycznych w badaniu
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy). W tym samym roku jej praca dyplomowa zdobyła
nagrodę Prezesa KRUS w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Zajmuje się oceną
ryzyka zawodowego oraz badaniem wypadków przy pracy. Wykłada na Politechnice Warszawskiej.
Autorka wielu publikacji dotyczących bezpieczeństwa pracy

mgr Marta Nawrocka

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego(Specjalizacja:
Prawo pracy). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu BHP. Specjalizuje się w
zagadnieniach związanych z prawem pracy, mobbingiem. Prowadziła szkolenia dla
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dla wielu innych firm oraz instytucji.

mgr Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału
Zarządzania – specjalizacja z zarządzania zasobami ludzkimi. Uprawnienia dla służb BHP oraz
uprawnienia metodyczne dla wykładowców i organizatorów szkoleń uzyskała w 1999 roku.
W roku 2002 ukończyła Studium Podyplomowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
z zakresu Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy (praca dyplomowa na temat
opracowywania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Jest
członkiem Sieci Ekspertów ds. BHP powołanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB.

