
Zdrowie psychiczne jest częścią higieny pracy i jako takie powinno być, na mocy 
obowiązujących przepisów, przedmiotem zainteresowania pracodawcy i jego 
służb, w tym w szczególności służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz HR. 

International Organization for Standardization dostrzegła jak istotny jest to 
problem, przyjmując suplement do normy Systemy Zarządzania BHP, dotyczący 
wyłącznie zdrowia psychicznego: 45003:2021. 
Tymczasem pracodawcom, służbom kadrowym i pracownikom służby bhp wciąż 
brakuje wiedzy w powyższym zakresie.

Czy zdrowie psychiczne przekłada się na efektywność działania przesiębiorstwa? 
Jak efektywnie wspierać własnych pracowników w osiągnięciu dobrostanu 
psycho�zycznego, równowagi duchowej i energii życiowej potrzebnej do 
funkcjonowaniu jednostce i �rmie jako całości? 

Na te i inne pytania dotyczące wellbeingu i zdrowia psychicznego w pracy 
będziemy odpowiadać podczas konferencji.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Wellbeing i zdrowie psychiczne jako �lary zarządzania 
przedsiębiorstwem.

Wellbeing i zdrowie psychiczne

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa

HOTEL ARCHE 
WARSZAWA

02.06. 2022
W godz. od 9.00 do 15:30

W Polsce odnotowano 25 milionów 
dni absencji w pracy z powodu 
schorzeń zdrowia psychicznego 
w 2021 roku.

Absencje związane 
ze zdrowiem psychicznym:

WSZYSTKIE ABSENCJE
CHOROBOWE W PRACY

2021 r.

10 % w Polsce

30% w Skandynawii

Organizatorzy:

Partner:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYYu5ar1-E-tF0rK1Eu2jK0Z4pwdAMrYqutgMBibviNWGvxw/viewform


Networking

Człowiek w sieci – rosnący stopień włączenia w pracę z i za pośrednictwem aplikacji elektronicznych, praca 
ze sztuczną inteligencją.

Zarządzanie przedsiębiorstwem i kultura organizacyjna a dobrostan i zdrowie psychiczne pracowników 
w kontekście bezpieczeństwa pracy.

Praca zdalna i hybrydowa a zdrowie psychiczne pracowników – spostrzeżenia z polskich zakładów pracy.

02 CZERWCA 2022 r.
PROGRAM

Potrzeby i oczekiwania. Problemy do rozwiązania Część I

9:00  Rejestracja uczestników   |   9:20  Rozpoczęcie konferencji

9:30 /
10:00

10:00 /
10:30

Dr Mateusz Warchał, specjalista psychologii pracy, wykładowca akademicki 

Psycholog, inspektor pracy

10:30 /
11:00

Wypalenie zawodowe w kontekście nowej klasy�kacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-11 - 
pro�laktyka organizacyjna i indywidulana, odpowiedzialność pracodawcy, związki z BHP.

11:00 /
11:30

Agnieszka Warchał, psycholog, certy�kowany terapeuta Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego

11:30 /
12:00

Narzędzia analizy ryzyk psychospołecznych w miejscu pracy – praktyczne zastosowanie

„Nauczmy się słuchać” - Mental Health First Aid Training – doświadczenia i dobre praktyki z Wielkiej Brytanii 

Narzędzia i rozwiązania Część II

12:00 /
12:30

12:30/
13:00

Dr hab. Dorota Merecz-Kot, Uniwersytet Łódzki

Maciej Klinowski CMIOSH, Prezes oddziału londyńskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy

Międzynarodowa norma ISO 45003:2021 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 
Zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo w pracy

13:00/
13:30

Dr Jennet Ashimova – New HSE

Organizatorzy:

Partner:



Dr Mateusz Warchał

Specjalista psychologii pracy, trener Ośrodka Szkolenia Państwowej 
Inspekcji Pracy we Wrocławiu, specjalista w szkoleniach i 
doradztwie równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania 
mobbingowi a także relacji pracodawców i związków zawodowych.

Dr Jennet Arshimova

Dyrektor zarządzania �rmy NEW HSE, wykorzystuje dzięki latom 
doświadczeń i współpracy na rynku zagranicznym, promuje 
międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.

Dr hab. Dorota Merecz

Psycholog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, zastępca dyrektora 
ds. naukowych w Instytucie Psychologii UŁ. Wcześniej długoletni 
kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy w Instytucie Medycyny 
Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera, przewodnicząca Polskiego 
Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Anna Matuszkiewicz

Kobieta biznesu, matka i żona, specjalizuje się w szkoleniach z 
marketingu, samorozwoju oraz technik walki ze stresem.

PRELEGENCI

Narzędzia wspomagające osiąganie równowagi psycho�zycznej pracownika – joga dla biznesu

Anna Matuszkiewicz, coach, nauczyciel jogi, świadomego oddechu, medytacji

„Sprawdzone rozwiązania w obszarze wellbeing i zdrowia psychicznego w pracy”.

Panel praktyków i ekspertów 

13:30 /
14:00

14:00 /
15:30

Organizatorzy:

Partner:



Maciej Klinowski

Konsultant BHP, prezes londyńskiego oddziału Stowarzyszenia 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, specjalizuje się w szkoleniach 
z pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Agnieszka Warchał

Trener, konsultant, psycholog i terapeuta, specjalizuje się w psychologii 
pracy oraz pomaga organizacjom m.in. w zakresie zarządzania 
kapitałem pracowniczym, rozwiązywania kon�iktów, zarządzania 
czasem, optymalizacji procesów kadrowych a także umiejętności 
psychologicznych oraz tworzy i realizuje projekty w zakresie HR.

KONTAKT

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Urszula Pietrzak-Szerszeń  | Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

urszula.pietrzak-szerszen@warszawa.pip.gov.pl
tel. 727 790 936

Justyna Wachnicka   |

fundacja@fkb.edu.pl
tel. 695 024 880

Fundacja Kultury Bezpieczeństwa

Bardzo prosimy o przemyślane zgłoszenia. 
W przypadku rezygnacji prosimy o informację telefoniczną lub mailową.

Organizatorzy:

Partner:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYYu5ar1-E-tF0rK1Eu2jK0Z4pwdAMrYqutgMBibviNWGvxw/viewform

