
Klub Społecznego Inspektora Pracy  

przy Zarządzie Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

organizuje w dniach 23.10.2017 do 27.10.2017 roku szkolenie  

dla Społecznych Inspektorów Pracy. 

Program szkolenia obejmuje: 

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy,  

metodyka kontroli zagadnień ochrony zdrowia w miejscu pracy – zadania i uprawnienia Społecznego 

Inspektora Pracy 

1. Minimalne wymagania BHP i zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, 

czynniki szkodliwe występujące w procesie pracy: 

 Fizyczne 

 Chemiczne (w tym rakotwórcze i mutagenne) 

 Biologiczne 

 Psychofizyczne 

2. Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia: 

 Ocena ryzyka zawodowego, metody, identyfikacja zagrożeń 

 Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, Najwyższe dopuszczalne Stężenia i 

Natężenia 

 Profilaktyczna ochrona zdrowia. 

 Postępowanie w razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, stosowanie środków 

zapobiegającym chorobom zawodowym 

3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy: 

 Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy 

 Elastyczny czas pracy 

 Czas pracy i urlopy 

 Szczególna ochrona pracy kobiet 

4. Działalność Społecznych Inspektorów Pracy na rzecz poprawy warunków pracy: 

 Współpraca SIP z pracodawcą, służbą BHP itp. 

 Udział społecznych inspektorów pracy w dochodzeniach powypadkowych 

 Praca Społecznego Inspektora Pracy w pracach Komisji BHP, Zadania Komisji BHP 

 Zalecenia jako środek prawny Społecznego Inspektora Pracy – sposób formułowania zaleceń i uwag 

SIP wskazówki praktyczne 

 Współdziałanie Państwowej Inspekcji Pacy oraz innych organów nadzoru i kontroli ze Społeczna 

Inspekcją  Pracy 

5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy: 

 Podstawowe pojęcia i definicje ergonomii 

 Obserwacje wadliwych rozwiązania systemów 

 człowiek – praca jako źródłem usprawnienia i doskonalenia warunków pracy 



 Proces projektowania ergonomicznego stanowiska pracy- ćwiczenia 

6. Uprawnienia związków zawodowych w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy, 

współpraca związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy 

Miejsce szkolenia : OTS “Zagroń” Szczyrk ul. Wrzosowa 21  plan w załączeniu 

Koszt szkolenia:  995  zł  wpłacać na konto : OTS “Zagroń” Szczyrk  

Alior Bank S.A. 51 2490 0005 0000 4600 1450 1590 

z dopiskiem szkolenie SIP 

(Dz.U. Nr 35, poz. 163; ost. zm: Dz.U. 2001, Nr 128, poz. 1405 

Zgłoszenia przesyłać na adres do dnia 10.10.2017 roku:  

Piotr Górny    tel.  603 542 598, fax 33/498 36 08,      piotr.gorny@bulten.com 

Seminarium rozpoczyna się w dniu 23.10.2017 o godz. 13.00 , po obiedzie wyjazd na linie montażowe 

do fabryki Fiata. 

 

mailto:piotr.gorny@bulten.com

