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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP - ODDZIAŁ LUBUSKI
Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku
Lp. Seminaria i warsztaty szkoleniowe Data
1. Konferencja 

"Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"
28 kwietnia 2015

2. Warsztaty szkoleniowe BHP
Fabryka Nestle Polska S.A. oddział w Kargowej

16 czerwca 2015

3. Seminarium szkoleniowe 
"Zagrożenie wybuchem w procesach pracy"

18 września 2015

4. Warsztaty wyjazdowe
SITECH Sp. z o.o. Technika Siedzeń Volkswagen

23 październik 2015
5. Dobre praktyki bezpieczeństwa pracy w 

procesach wydobycia ropy i gazu ziemnego w 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

13 listopad 2015

www.ospsbhp.zgora.pl



Konferencja 
"Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"
 28 kwietnia 2015 roku w Auli 

Wydziału Mechanicznego UZ odbyła 
się konferencja "Bezpieczeństwo 
pracy zależy od Ciebie". Głównym 
organizatorem był Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

www.ospsbhp.zgora.pl



Warsztaty szkoleniowe BHP
Fabryka Nestle Polska S.A. oddział w Kargowej

 Dzięki uprzejmości Pana Michała 
Kutznera - Kierownika Działu BHP i 
OŚ fabryki Nestle w Kargowej 
mieliśmy możliwość uczestniczyć w 
zorganizowanych przez niego 
warsztatach szkoleniowych BHP. 
Były one dla nas okazją do 
wymiany poglądów i wielu 
interesujących doświadczeń.

www.ospsbhp.zgora.pl



Seminarium szkoleniowe 
"Zagrożenie wybuchem w procesach pracy"
 Dnia 18.09.2015 roku odbyło się 

cykliczne seminarium szkoleniowe 
dla członków oddziału lubuskiego. 
Tematem szkolenia były 
zagadnienia związane z problemem 
zagrożenia wybuchem w procesach 
produkcyjnych. Seminarium 
poprowadził dr Grzegorz Dudarski -
członek stowarzyszenia - pracownik 
Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa 
i Nauk o Pracy Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 

 Obszerne fragmenty prezentacji z 
seminarium dostępne są 
dziale materiały szkoleniowe.
www.ospsbhp.zgora.pl



Warsztaty wyjazdowe
SITECH Sp. z o.o. Technika Siedzeń Volkswagen

 Dzięki uprzejmości naszego kolegi 
ze stowarzyszenia - Waldemara 
Bobaryko, uczestniczyliśmy w 
zorganizowanych przez firmę 
SITECH warsztatach szkoleniowych. 
Omawiane były wybrane 
zagadnienia związane z 
wdrażaniem zintegrowanych 
systemów bezpieczeństwa. 
Warsztaty były dla nas okazją do 
pogłębienia wiedzy w tym zakresie.

www.ospsbhp.zgora.pl



Dobre praktyki bezpieczeństwa pracy w procesach 
wydobycia ropy i gazu ziemnego w PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze
 Dnia 13.11.2015 roku odbyło się 

kolejne cykliczne seminarium 
szkoleniowe dla członków oddziału 
lubuskiego. Tematem szkolenia 
były Dobre praktyki 
bezpieczeństwa pracy w procesach 
wydobycia ropy i gazu ziemnego w 
PGNiG SA Oddział w Zielonej 
Górze. Seminarium poprowadził 
Maciej Talaga - członek 
stowarzyszenia - pracownik PGNiG. 
Obszerne fragmenty prezentacji z 
seminarium dostępne są 
dziale materiały szkoleniowe.

www.ospsbhp.zgora.pl



NAGRODA
za aktywną działalność w organizowaniu
bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy



NAGRODA
za aktywną działalność w organizowaniu
bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy
 Celem utworzenia nagrody jest szeroka promocja pracy pracowników służby bhp, wyróżnienie pracodawców i ludzi którzy swoją pracą i jej wynikami przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.
 Jednym z celów utworzenia Nagrody jest upamiętnienie Śp. Jerzego Kocińskiego, byłego Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Zielonej Górze za jego szczególnie duży wkład pracy włożonej w ponowne zorganizowanie i zrzeszenie pracowników służby bhp naszego regionu w jedną organizację wspierającą i promującą ciągłość doskonalenia wiedzy i etykę pracy służby bhp. Partnerem medialnym jest

Polskie Radio ZACHÓDwww.ospsbhp.zgora.pl



NAGRODA
za aktywną działalność w organizowaniu
bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy

Partnerem medialnym Konkursu jest
Polskie Radio ZACHÓD

Polskie Radio ZACHÓDPrezentacja nagrody Laur Bezpieczeństwa i zainicjowanie konkursu medialnego - 17.11.2015

Link do audycji Nagranie >>
www.ospsbhp.zgora.pl



Konkurs plastyczny
BEZPIECZNA SZKOŁA
 Konkurs plastyczny "Bezpieczna szkoła" organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie zielonogórskim. Organizatorem konkursu jest Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie. Konkurs objęty jest patronatem przez:
- Burmistrz Sulechowa,
- Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/ Zielona Góra.


