
Inspiracją do powstania Akademii była pasja i zamiłowanie do bezpieczeństwa zespołów MILWAUKEE® i DNV. 
Szeroko pojęte bezpieczeństwo jest wpisane w DNA zarówno marki MILWAUKEE®, jak i DNV. Akademia 
ma formę regularnych spotkań warsztatowych, które dedykowane są dla pracowników działów BHP, działów 
zakupów, pracodawców, a także pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania. W trakcie cyklu 
spotkań przyjrzymy się problematyce doboru środków ochrony indywidualnej, nie tylko z  punktu widzenia 
obowiązujących wymagań technicznych i prawnych, oceny ryzyka, ale również ergonomii i  optymalizowania 
produktywności. Skorzystamy z doświadczenia audytorów wiodących systemów zarządzania bezpieczeństwem, 
a także specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży. 

DZIĘKI WARSZTATOM UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ:

 ¡ Jakimi kryteriami kierować się, aby dokonywać optymalnego doboru śoi? 

 ¡ Jakie są obowiązujące wymagania techniczne i prawne, a także planowane zmiany?

 ¡ Jak unikać błędów?

 ¡ Jak efektywnie zarządzać sferą środków ochrony indywidualnej?

 ¡ Będą mieli możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i budowania relacji z innymi specjalistami w branży.

Wierzymy, że regularne spotkania w ramach Akademii MILWAUKEE® i DNV staną się platformą do wymiany 
doświadczeń praktyków oraz będą miały realny wpływ na budowanie bezpieczeństwa.

ZAPRASZAMY NA PIERWSZE FORUM  
WYMIANY DOŚWIADCZEŃ PRAKTYKÓW W ZAKRESIE 
BUDOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W FIRMIE.

PROGRAM AKADEMII
10:00  • Włodzimierz Biel – DNV 
„Wprowadzenie do przywództwa kadry kierowniczej w dziedzinie BHP, czyli jak ZOBACZYĆ  
w podległym pracowniku CZŁOWIEKA, a nie ZASÓB LUDZKI?”

11:00  •  Grzegorz Lis  - Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw WIIH w Poznaniu 
„Nadzór rynku w Polsce – obowiązki i korzyści dla przedsiębiorców.”

12:00  •  Przerwa na kawę

13:00  • Mariusz Uleński –  MILWAUKEE®, Tomasz Chaber - PW Krystian 
„Ocena zagrożeń, a dobór środków ochrony oczu –  Miej oko na bezpieczeństwo w pracy”

14:00 – Podsumowanie – dyskusja

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona: 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

7 GRUDNIA 2021 
GDYNIA UL. ŁUŻYCKA 6E

REZERWACJE  
I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na Akademię prosimy przesyłać do dnia  
3 grudnia 2021 r. do godziny 16:00   
na adres e-mail media@dnv.com.

Prosimy o wpisanie „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA 7.12” w temacie wiadomości.

TEMAT DRUGIEGO WARSZTATU: 
Dostrzeż bezpieczeństwo - jak skutecznie zapobiegać urazom oczu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
Akademia Bezpieczeństwa MILWAUKEE i DNV

PATRONAT MEDIALNY

https://www.dnv.pl/events/akademia-bezpieczenstwa-milwaukee-i-dnv-206755

