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Szanowni Państwo,
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" w ramach Tygodnia 
Bezpieczeństwa ze Strefą zaprasza na bezpłatne webinarium zorganizowane 
wspólnie z kancelarią SENDERO Tax & Legal pn. : 

Odpowiedzialność kierowników za bezpieczeństwo pracowników

które odbędzie się 11 lipca 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00.

Stosunek pracy charakteryzuje się przede wszystkim podporządkowaniem 
pracownika. To pracodawca – za pośrednictwem osób zatrudnionych na różnym 
szczeblu organizacyjnym – wydaje polecenia i organizuje pracę.  Z tym 
uprawnieniem wiąże się również obowiązek. Obowiązek zapewnienia pracownikom 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Jeżeli natomiast w zakładzie pracy wydarzy się wypadek, to kto powinien ponieść 
za niego odpowiedzialność? Pracownicy z działu BHP, czy może dyrektor tego 
zakładu albo bezpośredni przełożony pracownika, który uległ wypadkowi?
Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jaka odpowiedzialność wiąże 
się ze stanowiskiem kierownika w danej organizacji. Tej odpowiedzialności 
nie da się w 100% uniknąć, natomiast można nią zarządzać. 
Jak to zrobić – porozmawiamy o tym wspólnie w najbliższy poniedziałek.

Agenda:

1. Istota stosunku pracy
2. Kontrola pracowników
3. Wydawanie poleceń
4. Kim jest kierownik?
5. „Konflikt” interesów specjalisty BHP i kierownika produkcji 
6. Specjalista BHP, jako kozioł ofiarny
7. Państwowa Inspekcja Pracy i prokurator
8. Podsumowanie
9. Q&A

Nasz ekspert: 
Filip Firut 
Radca prawny - Kancelaria SENDERO Tax & Legal 
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Szanowni Państwo,
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" w ramach 
Tygodnia Bezpieczeństwa ze Strefą zaprasza na bezpłatne webinarium pn. : 

Cyberprzestępczość - aktualne zagrożenia

które odbędzie się 12 lipca 2022 r. od 10:00 do 12:00.

Agenda spotkania:

1. Rodzaje cyberataków personalnych lub na systemy teleinformatyczne.
2. Pojęcie złośliwego oprogramowania.
3. Socjotechnika jako aktualne i najbardziej skuteczne narzędzie w rękach 
cyberprzęstepców.
4. Ransomware - narzędzie do wymuszania okupu.
5. Atak BEC.
6. Elementy utrudniające ściganie cyberprzestępczości.
7. Q&A.

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:
Ryszard Piotrowski
Biegły sądowy z dziedziny cyberprzestępczości przy Sądzie Okręgowym 
we Wrocławiu 
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Bezpłatne szkolenie przedsiębiorców WSSE z Doskonalenia Technik 
Bezpiecznej Jazdy na torze wyścigowym SILESIA RING w Kamieniu Śląskim

Jeżeli interesuje Cię nabycie teoretyczno-praktycznej wiedzy i umiejętności 
dotyczącej zasad bezpieczeństwa na drodze, technik kontroli auta 
w poślizgu oraz zakosztować sportowej jazdy po torze wyścigowym SILESIA 
RING to to szkolenie jest dla Ciebie!

Termin: 13 lipca 2022 r.
Godziny: 8:30 – 13:00 (grupa A) lub 11:30 – 16:00 (grupa B)
Lokalizacja: Tor wyścigowy SILESIA RING (lądowisko oddalone 30km od Opola 
– ul. Lotnicza 5-7, Kamień Śląski, woj. opolskie)
Cel: Wydarzenie będzie miało na celu przekazanie uczestnikom szkolenia 
teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat bezpiecznego zachowania 
się na drodze oraz technik prowadzenia pojazdu w sytuacjach w których 
dochodzi do utraty jego kontroli.
Dla kogo? – Zaproszenie kierowane jest do przedsiębiorców działających 
w WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. na podstawie aktywnego Zezwolenia 
lub Decyzji o wsparciu.

Szkolenie obejmuje:
 
- wykład,
- symulator jazdy,
- briefing przed szkoleniem praktycznym,
- przejazdy po płycie poślizgowej autem klasy kompakt,
- próby czasowe autami klasy sport,
- imienny certyfikat ukończenia kursu,
- zapewnioną usługę cateringową.
 

Szkolenie jest bezpłatne, a ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega 
sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników (możliwość 
zgłoszenia maks. 3 osób z firmy).

Warunkiem udziału jest zgłoszenie nazwy firmy, imienia, nazwiska i stanowiska 
uczestnika/ów na adres: strefabezpieczenstwa@invest-park.com.pl 
oraz podanie tytułu szkolenia.
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#StrefaBezpieczeństwa - 14 lipca 2022 r. to dzień poświęcony stacjonarnemu 
szkoleniu z zasad udzielania PIERWSZEJ POMOCY

Miejscem szkolenia będzie Hala Przemysłowa WSSE, przy ul. Villardczyków 17 
w Wałbrzychu z placem manewrowym przeznaczonym pod część 
demonstracyjną szkolenia w postaci symulacji akcji ratowniczej, przy udzielaniu 
pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wypadku samochodowego 
i gaszenia pojazdu z udziałem strażaków i wozów strażackich typu 
technicznego oraz gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

W ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa ze Strefą” zaproszeni na szkolenie 
są przedstawiciele firm działających w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej na podstawie aktywnego Zezwolenia lub Decyzji o wsparciu.

Szkolenie połączone z usługą gastronomiczną dla uczestników, zaplanowane 
zostało w dniu 14.07.2022 r. w godzinach 10:00 – 12:30 i obejmuje tematyczne 
warsztaty, które będą prowadzone w podziale na grupy przez prowadzącego 
Łukasza Wasilewskiego, wykwalifikowanego ratownika medycznego z firmy 
Art-Med.

W części praktycznej warsztatów, uczestnicy będą mogli przy użyciu 
narzędzi szkolenia nauczyć się:

- obowiązków i dobrych praktyk przy zabezpieczaniu miejsca wypadku 
i udzielania pierwszej pomocy,
- technik udzielania pomocy w przypadkach konieczności ewakuacji pasażerów 
z wraku pojazdu,
- wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na manekinach z funkcją 
pomiaru pracy,
- prawidłowości zakładania opatrunków i tamowania krwi poszkodowanemu,
- zasad obsługi defibrylatorów.

Szkolenie jest bezpłatne, a ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega 
sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników (możliwość 
zgłoszenia maks. 3 osób z firmy).

Warunkiem udziału jest zgłoszenie nazwy firmy, imienia, nazwiska i stanowiska 
uczestnika/ów na adres: strefabezpieczenstwa@invest-park.com.pl 
oraz podanie tytułu szkolenia/eń.
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Tydzień bezpieczeństwa ze Strefą! 
WSSE „INVEST- PARK” serdecznie zaprasza na jedyne w swoim rodzaju 
szkolenie z zakresu

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Wspólnie z Windhunter academy podejmiemy zagadnienia z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego. Omówimy ryzyko i zagrożenia pożarowe 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, występujących 
w zakładach przemysłowych.

Podczas praktyki:

- ugasimy rzeczywisty ogień
-przejdziemy tor przeszkód w zadymionej komorze
-uratujemy człowieka z płonącego budynku
-ewakuujemy się z wysokości II-go piętra

Harmonogram:

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 roku
I grupa: 8:30- 13:30
II grupa: 11:30- 16:30

Miejsce szkolenia: 

Windhunter academy oddział WAŁBRZYCH
ul. Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój,

Uwagi:

Podczas szkolenia wymagana jest odzież robocza.
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