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Nowości
Program
IX Dni
wydawnicze
Niemieckich
na UZ
zorganizowanych przez Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu
Zielonogórskiego:
„Poznaj kulturę i język sąsiada”
Środa, 12.10.2011

godziny przedpołudniowe: „Akcja Jabłuszko”,
uczniowie ze szkół średnich roznoszą jabłka z polskimi i niemieckimi flagami do najważniejszych instytucji w mieście
Poniedziałek, 17.10.2011

10.00 WiMBP im. C. Norwida wernisaż wystawy zorganizowanej przez Zespół Szkół Ekologicznych: Razem
w działaniu ponad granicami
10.00 Turniej znajomości niemieckich zwrotów idiomatycznych w LO nr 5
18.30 ul. Podgórna 50, Uniwersytet Zielonogórski, wernisaż wystawy: Plakat na Dni Niemieckie
19.00 ul. Podgórna 50, uroczysty Koncert Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej (Frankfurt/O i Zielona Góra), koncert pod patronatem JM Rektora UZ
prof. Czesława Osękowskiego
Wtorek, 18.10.2011

10.00 Teatr Lubuski: Muzykanci z Bremy, przedstawienie
dla dzieci, bajka muzyczna. Przedstawienie przygotowali uczniowie z Neuzelle i Zielonej Góry.
Środa, 19.10.2011

10.00-11.00 Akcja: Czy znasz to przysłowie? Gimnazjum
nr 3
10.00 Wystawa o współpracy Przedszkola nr 3 w Zielonej
Górze z Eurokita e. V. Frankfurt/O w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida,
al. Wojska Polskiego 9
10.15 Dzieci wykonują rysunki do książek dla dzieci niemieckich autorów, zabawy z językiem niemieckim
Czwartek 20.10.2011

10.00-12.00 Spotkania ze sztuką niemiecką dla szkół podstawowych.
10.00-14.00 Pokaz filmów niemieckich w Instytucie Filologii Germańskiej UZ (Campus B)
Piątek, 21.10.2011

12.00 spotkanie, panel dyskusyjny Polsko-Niemieckiego
Klubu Dyskusyjnego w Ratuszu na temat: Ucz się
języka sąsiada z udziałem dziennikarzy, nauczycieli, ludzi kultury i zaproszonych gości.
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M. Rybakowski, Drogowe
wypadki przy pracy i ich
opiniowanie, s. 138, B5,
oprawa broszurowa, Zielona Góra
2011, cena: 25,00 zł

Głównym celem prezentowanego
czytelnikom opracowania jest przedstawienie problemu wypadków przy
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków w transporcie kołowym. Autor książki prezentuje analityczno-syntetyczne i metodyczno-techniczne procedury oraz sposoby
pracy i współpracy biegłego sądowego z Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących opiniowania wypadków przy pracy.
Na podstawie analizy zdarzenia wypadkowego biegły sądowy
wydaje opinię będącą zarazem dowodem w sprawie. Aby odtworzyć wypadek, biegły jest uprawniony do korzystania z materiału
źródłowego zawierającego dane pochodzące z rzeczowych i osobowych źródeł informacji oraz posługuje się swoimi wiadomościami specjalnymi. Opinia biegłego staje się dowodem procesowym
w sądzie, w tym – w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Cząstkowymi celami opracowania są: – przedstawienie powiązań problematyki wypadków przy pracy – praktyki badania
wypadków z zadaniami i procedurami opiniowania na potrzeby
organów procesowych, – omówienie przepisów prawa w odniesieniu do powoływania biegłych sądowych w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i innych organów procesowych, – kompilacja teorii opiniowania wypadków dla potrzeb procesowych w
Sądach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Długoletnia praktyka autora w pełnieniu funkcji biegłego sądowego, w tym w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, oraz
zebrane doświadczenie w opiniowaniu wypadków w ruchu drogowym, mających związek z pracą, wpłynęły na decyzję o realizowaniu tego tematu w niniejszym opracowaniu.
Autor – nauczyciel akademicki, a także rzeczoznawca techniki
samochodowej i ruchu drogowego, zauważa brak opracowania
teoretyczno-praktycznego podobnego do treści prezentowanych
w tej książce. Stąd też stanowi ona z całą pewnością od dawna
oczekiwaną przez specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), rzeczoznawców oraz biegłych sądowych, pomoc
w prowadzonych analizach i rekonstrukcjach rzeczywistych wypadków mających związek z pracą i nie tylko. Głównie jednak
będzie stanowić potrzebną pomoc teoretyczną dla studentów
kształcących się zawodowo w zakresie inżynierii środowiska pracy i bhp, także w ramach studiów podyplomowych. Książka ta
może być też pomocna nauczycielom akademickim i pozostałym
nauczycielom związanym zawodowo z edukacją dla bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy, i stanowić dla nich materiał
źródłowy.
Przygotowując treści książki, autor postawił sobie do rozwiązania trzy problemy:
1. Co jest desygnatem wypadku przy pracy, wypadku zrównanego
z wypadkiem przy pracy i jakie obowiązki ciążą na pracodawcy
w związku z jego zaistnieniem?
2. Jak prawidłowo powinna przedstawiać się współpraca biegłego
sądowego z organem procesowym w związku z postępowaniem
związanym z wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności wypadku?

