Z I A D Bielsko - Biała SA
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
43-316 Bielsko - Biała, Aleja Armii Krajowej 220
tel./fax.: 033 81 38 301 www.ziad.bielsko.pl e-mail: szkolenie@ziad.bielsko.pl

Zaprasza na pierwszą w kraju konferencję:

Opracowywanie informacji i planów BIOZ
wg ustawy Prawo Budowlane
w budowie i przebudowie obiektów elektroenergetycznych

Termin konferencji: 19 kwietnia 2018 r. (ograniczona liczba miejsc)
Miejsce konferencji: ZIAD Bielsko-Biała SA

Cel konferencji:
Właściwe określenie specyfiki budowli, identyfikacja zagrożeń i oceny ryzyka na placach
budów związanych z inwestycjami w energetyce, zwłaszcza w zakresie obiektów
elektroenergetycznych. Sporządzanie informacji i planów BIOZ wg ustawy prawo budowlane
i wg wymagań Inwestora. Zarządzanie kwestiami bezpieczeństwa na placu budowy,
rozwiązania służące zapobieganiu zagrożeniom wypadkowym. Obowiązki inwestora,
projektanta i kierownika budowy w sporządzaniu dokumentów BIOZ.
Program ramowy konferencji:
Wykłady, warsztaty i dyskusje:
 godz. 9:00 – 10:30
Podstawy prawne sporządzania planów BIOZ;
Obowiązki inwestora i projektanta;
 godz. 10:45 – 12:15
Identyfikacja zagrożeń na obiektach elektroenergetycznych
niezbędnych do sporządzenia planu BIOZ.
 godz. 12:30 – 14:00
Przykładowe sporządzanie planu BIOZ dla obiektów stacyjnych;
Przykładowe sporządzanie planu BIOZ dla obiektów liniowych;
Analiza krytyczna wybranych planów BIOZ.
 godz. 14:00-14:45
obiad
 godz. 14:45-15:45
dyskusja
Wykładowcy
Kadra wykładowców to doświadczeni pracownicy energetyki w prowadzeniu budów,
organizacji pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzyka specjalizujący się w prawie
budowlanym i energetycznym.

Z I A D Bielsko - Biała SA
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
43-316 Bielsko - Biała, Aleja Armii Krajowej 220
tel./fax.: 033 81 38 301 www.ziad.bielsko.pl e-mail: szkolenie@ziad.bielsko.pl

Koszt udziału w konferencji:

350,00 zł. +VAT /23%/

Koszt obejmuje:
- materiały konferencyjne;
- obiad, bufet kawowy podczas trwania konferencji.
Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia od dnia 18.04.2018 za dodatkową opłatą.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Opracowywanie informacji i planów BIOZ wg ustawy Prawo Budowlane
w budowie i przebudowie obiektów elektroenergetycznych
następujących osób:
1. ......................................................................
3. ......................................................................

2 . .................................................................
4. .................................................................

Opłatę za udział w szkoleniu wysokości .............. zł. x ....... osób = .................. zł. + VAT /23%/
.............. zł. x ....... osób = .................. zł. + VAT /23%/
wniesiemy na konto mBANK SA O/ Bielsko-Biała nr 33 1140 1049 0000 3306 3300 1001
Oświadczamy, że (nie)* jesteśmy płatnikiem VAT- NIP 
Fakturę prosimy wystawić na adres:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

……………............................
(podpisy osób upoważnionych)
.................................. dnia ......................................

Kontakt:
Z I A D Bielsko - Biała SA; Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
43-316 Bielsko - Biała, aleja Armii Krajowej 220
www.szkolenie.ziad.bielsko.pl e-mail: szkolenie@ziad.bielsko.pl
tel.: 33 81 38 305; 33 81 38 300; tel./fax.: 33 81 38 301

