
Harmonogram seminariów SIP na 2019 r.- Społeczny Inspektor Pracy w środowisku pracy  
 

 
Data                  Miejscowość  Blok szkoleniowy 
23.05.2019 r.(czwartek)  Lublin    A   
13.06.2019 r.(czwartek)   Puławy    A   
19.09.2019 r.(czwartek)    Lublin    C   
17.10.2019 r.(czwartek)   Kraśnik    C   
24.10.2019 r.(czwartek)   Zamość    A   
14.11.2019 r.(czwartek)   Tomaszów Lubelski  A   
21.11.2019 r.(czwartek)   Lublin    B 
Uwaga: Rejestracja uczestników godz. 9:45. Rozpoczęcie seminarium godz. 10:00.  

BLOK A 

1. System nadzoru nad warunkami pracy w RP. 
2. Uprawnienia SIP wynikające z Kodeksu pracy, ustawy o sip i innych ustaw. Uprawnienia sip w zakresie n/w punktów od 3 – 7 tematyki szkolenia. 
3. Zagadnienia prawne ochrony pracy a w szczególności: 

a) nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę, 
b) umowy o pracę a umowy cywilno-prawne, umowy na czas określony a ciągłość stosunku pracy w aspekcie interesu pracownika w celu 

zawarcia umowy na czas nieokreślony, 
c) wynagrodzenie za pracę, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu w Kodeksie pracy- art.112 k.p. i 

będący jej konsekwencją zakaz dyskryminacji - art.113 k.p., wzajemny stosunek obu regulacji;  
4. - kryteria różnicujące pracowników i dopuszczalność ich stosowania. 
5. - sankcje naruszenia zasady równości praw pracowniczych  
6. czas pracy, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych ,planowanie pracy w godzinach nadliczbowych 
7. urlopy wypoczynkowe , urlopy zaległe, urlop na żądanie 
8. wykroczenia przeciwko prawom pracowników w zakresie nieprawidłowego naliczenia wynagrodzenia-  kontrola sip prawidłowego naliczenia 

wynagrodzeń za zgodą pracownika,   
9. prawo do przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy, skrócenie czasu pracy ze względu na wysokie temperatury w aspekcie zdrowia pracowników – 

świadczenia pracy na wolnym powietrzu lub w pomieszczenia nieklimatyzowanych 



BLOK B 

Zagadnienia technicznej ochrony pracy i ergonomii  w szczególności: 
- oświetlenie, 
- hałas, 
- mikroklimat , stałe temperatury w środowisku pracy, wentylacja zbiorowa i indywidualna  
- substancje chemiczne atesty i dopuszczenia  
- badania lekarskie, 

Badania  i pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166) Obowiązki pracodawcy w zakresie określenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, zapewnienie przez pracodawcę wykonania badań i pomiarów stężenia lub natężenia. czynników 
szkodliwych dla zdrowia.  

Szkolenia BHP  i zasady organizacji pierwszej pomocy 

odzież ochronna i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej, standardy okresów używalności,  zasady prania i konserwacji , dopuszczalność stosowania 
ekwiwalentu, pomieszczenia socjalne , jadalnie , szatnie , łaźnie , WC – wyposażenie , profilaktyka zdrowotna bezpłatne napoje i posiłki profilaktyczne  
 

 
BLOK C 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, w szczególności: 
- definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 
- dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu, 
- świadczenia przysługujące z tytułu wypadku lub choroby zawodowej 

Udział SIP w komisji BHP, 
- formułowanie zaleceń i uwag SIP, 
- współpraca SIP z PIP, 
- zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy 

 

Opracował Marek Wątorski Regionalny Koordynator ds./bhp   
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