
Informacja o szkoleniu w Kołobrzegu dla członków  

Komisji Zakładowych i Społecznych Inspektorów Pracy 

 

        W dniach 14 -17 kwietnia 2016 roku w Kołobrzegu na terenie ośrodka wypoczynkowego Uniwersytetu 

im. Adama  Mickiewicza Komisje : ds. Płac i ds.Warunków Pracy i Spraw Socjalnych zorganizowały 

szkolenie dla członków Komisji Zakładowych i Społecznych Inspektorów Pracy z wyższych uczelni, 

instytutów badawczych, PAN należących do KSN. W szkoleniu wzięło udział 50 osób. 

Pierwszy dzień szkolenia prowadzony przez kol. mgr Krystynę Andrzejewską – przewodniczącą Komisji 

ds. Płac poświęcony był tematyce związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych – m.in. 

działalności socjalnej, zasadom tworzenia funduszu, podatkom od świadczeń, postępowania przed sądem, 

urlopom dla poratowania zdrowia, świadczeniom rehabilitacyjnym. 

 

 

na zdjęciu:  wykładowca mgr Krystyna Andrzejewska 

 

W drugim dniu szkolenia wykładowcą był dr Mateusz Warchał – biegły sądowy, specjalista w zakresie 
audytów personalnych, doradztwa z psychologii i prawa pracy, wykładowca Akademii Techniczno-
Humanistycznej w Bielsku Białej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego i wykładowca na ogólnopolskich szkoleniach organizowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Tematem szkolenia były „ Rola i zadania społecznej inspekcji pracy”, w tym: 
 

 plan pracy SIP i jego realizacja, zwyczaj czy ustawowy obowiązek,  

 najczęstsze obszary nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w szkolnictwie wyższym-zadania SIP,  

 współpraca SIP ze służbą BHP-udział w pracach zespołów powypadkowych,  

 ocena ryzyka zawodowego,  

 nowe zagrożenia psychospołeczne w szkolnictwie wyższym-zadania SIP w prewencji czynników 
stresogennych. 

 

 



 

na zdjęciu:  wykładowca dr Mateusz Warchał 

Szkolenie w Kołobrzegu zakończyło się uroczystą kolacją na której uczestnikom szkolenia organizatorzy 
wręczyli świadectwa uczestnictwa. 

 

 
 

na zdjęciu:  Mateusz Warchał, Zbigniew Zawitowski, Krystyna Andrzejewska 
 
Tematyka szkoleń była tak interesująca, że do wykładowców ustawiały się kolejki na indywidualne 
konsultacje. Świadczy to o potrzebie corocznego przeprowadzania tego rodzaju szkoleń w środowisku 
Krajowej Sekcji Nauki. 
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