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MODUŁY SZKOLEŃ NA ROK 2020 

Moduł A  godz. 9.00  

1. Wprowadzenie do szkolenia. 

2. Istotne zmiany wymagań prawnych z zakresu prawa pracy po 1.01.2020 r. 

(wynagrodzenie za pracę, czas pracy, świadectwo pracy). 

3. Zmiany przepisów dotyczących czasu pracy oraz równego traktowania  

w zatrudnieniu. 

4. Regulacje prawne dotyczące wykazu prac wzbronionych kobietom. 

5. Podnoszenie ciężarów – normy prawne. 

6. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących w obszarze bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

7. Powołanie i działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

8. Regulacje prawne dotyczące powołania, funkcjonowania oraz uprawnień Społecznych 

Inspektorów Pracy.  

9. Istotne zmiany w zakresie uprawnień Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. 

10. Zakończenie.  

Moduł B godz. 9.00  

1. Wprowadzenie do szkolenia. 

2. Zadania SIP w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny pracy oraz prawnej ochrony 

pracy. 

3. Współpraca SIP ze Związkami Zawodowymi. 

4. Współpraca Społecznych Inspektorów Pracy z innymi organami nadzoru. 

5. Uprawnienia w zakresie ochrony pracy: 

a. Społecznych Inspektorów Pracy,  

b. Związków Zawodowych 

c. Komisji ds. BHP  

6. Zakres ustawowej pomocy Pracodawcy w realizacji obowiązków Społecznego 

Inspektora Pracy. 

7. Społeczny Inspektor Pracy uczestnikiem konkursu Państwowej Inspekcji Pracy 

„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” nowa formuła konkursu. 

8. Zakończenie.    

Moduł C godz. 9.00  

1. Wprowadzenie do szkolenia. 

2. Zmiany przepisów branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na dzień 

01.01.2020 r. 

3. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń - kontrola 

zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Prace szczególnie niebezpieczne. 



5. Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

6. Ochrona osobista i zbiorowa pracowników w środowisku pracy wstęp. 

7. Wymagania sanitarne w tym: ubrania i obuwie robocze – jakość, atesty, termin 

używalności, pranie i konserwacja odzieży roboczej, ekwiwalenty, środki ochrony 

osobistej, środki czystości. 

8. Pomieszczenia pracy, socjalne, szatnie pracownicze, umywalnie, miejsca do spożycia 

posiłków – wymagania prawne w tym ergonomiczne, temperatura pomieszczeń, 

wentylacja, praca w pomieszczeniach bez światła dziennego. 

9. Posiłki i napoje. 

10. Zakończenie     

Moduł D  godz. 9.00  

1. Wprowadzenie do szkolenia. 

2. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:  

a. wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje 

b. obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub 

śmiertelnych 

c. obowiązki zespołów powypadkowych 

3. Przykładowe wypadki przy pracy – analiza ich przyczyn i okoliczności (studium 

przypadku – prezentacja i ćwiczenia). 

4. Najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej. 

5. Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy. 

6. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę 

bezpieczeństwa i higieny pracy – dobór środków organizacyjnych i ochronnych. 

7. Praktyczne uwagi do identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz jego 

dokumentowania. 

8. Możliwość wykorzystania rozwiązań Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-

ISO 45001:2018 w działaniach prewencyjnych w zakresie nadzoru i poprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania 

przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i działalności. 

 


