
 

 

 

 
  

 

Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych 
w środowisku pracy 

 

 

Warsztaty dla Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych 

realizowane w ramach projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami 

społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” 

Miejsce: CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16, bud. B, s. 143 

Termin: 12-13 lutego 2019 r. 

 

Godz. Temat Realizatorzy 

12 lutego 2019 

10.30 Rejestracja uczestników, kawa  

11.00 Rozpoczęcie warsztatów, przywitanie uczestników J. Bugajska (CIOP-PIB) 

D. Podgórski (CIOP-PIB) 

11.10 

Przedstawienie założeń modelu wsparcia osób niepełnosprawnych 

w środowisku pracy, produkty opracowane w ramach modelu 

wsparcia, struktury wsparcia 

J. Bugajska (CIOP-PIB) 

11.30 
Osoba z niepełnosprawnością w pracy – możliwości, trudności i 

dostosowanie środowiska pracy 

E. Spychała (SPI) 
Ł. Bednarski (SPI) 

13.30 Obiad  

14.00 
Korzyści finansowe i pozafinansowe zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych  H. Pora (KZRSIiSN) 

14.30 
Dostosowanie środowiska pracy w zakresie akustyki i sygnalizacji 

dźwiękowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 
J. Radosz (CIOP-PIB) 

15.00 
Dostosowanie środowiska pracy w zakresie oceny jakości 

oświetlenia i sygnalizacji wzrokowej dla osób z różnymi rodzajami 
A. Pawlak (CIOP-PIB) 



 

 

 

 
  

 

Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych 
w środowisku pracy 

 

niepełnosprawności 

15.30 Przerwa kawowa  

15.50 
Przystosowanie architektoniczne obiektów i pomieszczeń pracy do 

potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności  
A. Walichnowski 

(architekt) 

17.30 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów  

13 lutego 2019 

8.30 Zadania sieci ekspertów bhp ds. ON oraz innych podmiotów: PK, 

PID oraz ZPD 

J. Kamińska (CIOP-PIB) 

A. Brzozowski (CIOP-PIB) 

9.00 Interaktywne narzędzia wsparcia: ErgON - lista kontrolna  
T. Tokarski (CIOP-PIB) 

A. Grabowski (CIOP-PIB) 

9.45 Interaktywne narzędzia wsparcia: ErgON - kalkulator korzyści 
H. Pora (KZRSIiSN)  

A. Grabowski (CIOP-PIB) 

10.30 Przerwa kawowa  

11.00 Interaktywne narzędzia wsparcia: ErgON – wizualizacje, ErgON – 

projektowanie 

A. Grabowski (CIOP-PIB) 

T. Tokarski (CIOP-PIB) 

12.30 Weryfikacja funkcjonowania Modelu wsparcia J. Kamińska (CIOP-PIB) 

E. Spychała (SPI) 

13.00 Dyskusja i podsumowanie warsztatów 

J. Bugajska (CIOP-PIB)  

E. Spychała (SPI) 

H. Pora (KZRSIiSN)  

J. Kamińska (CIOP-PIB) 

A. Brzozowski (CIOP-PIB) 

13.30 Obiad  

 

 

 

 


