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INSTYTUT MEDYCYNY WSI w Lublinie 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Centrala w Warszawie 

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY w Warszawie 

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Centrala w Warszawie 

ODDZIAŁ LUBELSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ERGONOMICZNEGO 

ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ROLNICTWA w RP - Warszawa 

organizują w Lublinie w dniach  21 - 22 stycznia 2014 r. 

 

XX MIĘDZYNARODOWE  (JUBILEUSZOWE) SEMINARIUM  

ERGONOMII,  BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY 

(konferencja naukowo-szkoleniowa)   

„Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsięwzięć          

prewencyjnych w rolnictwie” 

 

Tematyka Seminarium będzie poświęcona występującym w rolnictwie bezurazowym 

zdarzeniom wypadkowym, powodującym powstawanie wypadków. Omówione będą także 

sposoby skutecznego zapobiegania tym zdarzeniom poprzez usuwanie ich przyczyn, głównie 

związanych z tolerowaniem niewłaściwych warunków i organizacji pracy lub niebezpiecznych 

zachowań pracowników. Słuchacze będą mogli zapoznać się na Seminarium z Poradnikiem 

Bezpiecznej Pracy w Rolnictwie, pt.: „PRACUJ BEZWYPADKOWO”, dotyczącym takich 

stanowisk jak: dojarze, obsługa bydła, trzody chlewnej, koni, owiec, a także operatorzy sprzę-

tu rolniczego, pracownicy warsztatowi oraz obsługa suszarni, mieszalni pasz i magazynów 

zbożowych. 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY 

Przewodniczący:             prof. dr hab. Jerzy Zagórski 

Sekretarz naukowy i organizacyjny:                    prof. nadzw. dr hab. Leszek Solecki  

Członkowie:                mgr inż. Zbigniew Rapacki 

                                          lek. wet. Krzysztof Bielecki  

       mgr Marek Madej 

       prof. dr hab. Ewa Górska 

       mgr Lech Kochański 



                                   

         W  Seminarium  przewiduje się udział ok. 100 osób (z kraju i z zagranicy), reprezentu-

jących pracowników uczelni, instytutów naukowych, inspekcji pracy, pracowników KRUS,  

ANR, pracowników służb bhp zatrudnionych w spółkach rolnych i hodowlanych, służby 

zdrowia oraz innych osób zainteresowanych tą problematyką. 

 Zostanie  wygłoszonych  około  15  referatów, przez uznanych specjalistów  -  prakty-

ków, zajmujących się problemami związanymi z wypadkami w rolnictwie oraz sposobami ich 

zapobiegania (referaty zamawiane przez organizatorów). Istnieje także możliwość wygłosze-

nia przez uczestników własnych doniesień (komunikatów). Prosimy o przesłanie streszczeń         

o objętości 1 str. maszynopisu do dnia 09 grudnia 2013 roku na adres Komitetu Organizacyj-

nego. 

Miejsce obrad: Instytut Medycyny Wsi, 20-090 Lublin,  

                   ul. Jaczewskiego 2. (Aula Instytutu) 

Miejsce główne zakwaterowania (rezerwacja przez organizatorów Seminarium): Instytut 

Medycyny Wsi (hotel).  

Miejsce wyżywienia: Restauracja Motel, ul. Prusa 8 (obiady i wspólna kolacja); śniadanie w 

hotelu (Motel) oraz w barku (Instytut). 

Program wstępny seminarium:  

 - I  dzień (21.01.2014):  I sesja referatowa (godz.: 15 – 19)  

- II dzień (22.01.2014): II sesja referatowa (godz.: 9 – 14) 

 Opłaty za uczestnictwo w Seminarium (płatne na konto Instytutu) wynoszą:  

I wersja: 750 złotych (zwolniona z VAT-u), z zakwaterowaniem przez organizatorów w 

hotelu IMW.  

Opłaty te obejmują:  

 - udział w obradach, napoje podczas obrad;  

 - zakwaterowanie w hotelu IMW od 20.01 do 22.01.2014 (2 doby); z możliwością 

przedłużenia noclegu z 22/23.01.2014, po uprzednim zgłoszeniu;  

 - pełne wyżywienie podczas obrad (śniadanie, obiady);  

- udział we wspólnej kolacji. 

II wersja: opłata za uczestnictwo 600 zł, co obejmuje całe koszty uczestnictwa w Semina-

rium, bez zakwaterowania w hotelu. Natomiast koszty pobytu w hotelu (innym niż         

w IMW) pokrywają Państwo we własnym zakresie. Możemy Państwu polecić najbliższy 

hotel „Motel” o wyższym standardzie (ul. B. Prusa 8; tel.: (81) 533-42-32 lub (81) 533-43-



72), gdzie mogą Państwo zarezerwować noclegi telefonicznie do dnia 20 grudnia 2013,     

z inf.: „Konferencja Instytutu Medycyny Wsi” (cena miejsca w pokoju 1-osob.: 135 zł;   

w pokoju 2-osob.: 90 zł/osobę; płatne gotówką lub kartą). 

 Opłaty seminaryjne należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia                

5 grudnia 2013 roku na konto:  

Instytut Medycyny Wsi  

 Bank PEKAO SA  

90 1240 5497 1111 0010 4069 9771 

z zaznaczeniem: XX Seminarium Ergonomiczne  

  Nie przekazanie opłaty w wymienionym terminie uniemożliwi rezerwację miejsca           

w hotelu i udział w Seminarium. Wniesione opłaty  mogą podlegać zwrotowi jeżeli dokonane 

zostanie zgłoszenie do 16 grudnia 2013 r.  

 Zgłoszenie uczestnictwa w Seminarium należy przesłać na załączonej  karcie  uczest-

nictwa  do dnia 13 grudnia 2013 r. (nieprzekraczalny termin) pod adresem:  

    Komitet Organizacyjny XX  Seminarium 

Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

Instytut Medycyny Wsi 

ul Jaczewskiego 2,  20-090 Lublin 

Sekretarz Naukowy i Organizacyjny Komitetu: prof. nzw. dr hab. Leszek Solecki  

tel.: (81) 71-84-400 (centr.), (81) 71-84-539 (bezp.), kom.: 660-045-088  

fax: (81) 747-86-46;  e-mail: solecki20@wp.pl  

strona: www.imw.lublin.pl 

  Liczba uczestników Seminarium jest ograniczona. O przyjęciu uczestnictwa decydo-

wać będzie kolejność zgłoszenia. Przewiduje  się  druk  pełnych  tekstów  referatów (donie-

sień)  w formie Monografii.  

 Komunikat nr 2  prześlemy po otrzymaniu karty zgłoszenia i po dokonaniu wpłaty.  

 

                                                                                                     Przewodniczący  

                                                                                             Komitetu Organizacyjnego  

 

Lublin, październik 2013 r.                                           Prof. dr hab. Jerzy Zagórski

http://www.imw.lublin.pl/


 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA  

 

 

Zgłaszam udział w XX Międzynarodowym (Jubileuszowym) Seminarium Ergonomii, Bezpie-

czeństwa i Higieny Pracy pt.: „Bezurazowe zdarzenia wypadkowe jako podstawa przedsię-

wzięć prewencyjnych w rolnictwie” w IMW w Lublinie w dniach 21-22 stycznia 2014 r. 

 

Imię i nazwisko:..................................................................................................................... 

 

Stopień lub tytuł naukowy: .................................................................................................. 

 

Stanowisko: ........................................................................................................................... 

 

Miejsce pracy: ....................................................................................................................... 

 

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr telef.- kom., fax, e-mail)..................................................... 

 

............................................................................................................................................... 

 

 .............................................................................................................................................. 

 

 Opłatę za udział w Seminarium przekazałem w dniu  .................................................... 

 Zgłaszam doniesienie (komunikat) .............................................................................. 

                                                                                               (tak/nie) 

 Proszę o zarezerwowanie hotelu w Instytucie w dniach ................................................. 

 

 

 

  .............................                                                                   ....................... .................. 

             data                                                                                                 podpis 


