
KARTA ZGŁOSZENIA 
Pełna nazwa zakładu pracy: .................................................................................  

.........................................................................................................................  

Adres: ...............................................................................................................  

.........................................................................................................................  

NIP: ..................................................................................................................  

Prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami 

Zgłaszamy udział w: 
SZKOLENIU DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY  

Toruń, 05-08.09.2017 r. 
 

Imię i nazwisko 
                         

tel./fax 
                         

E-mail 
                         
 

Imię i nazwisko 
                         

tel./fax 
                         

E-mail 
                         
 

Należność za uczestnictwo: 1600,00 zł/os.  X ……… osób = …………… zł 
Dopłata do pokoju 1-os.:                      + VAT 
□ NIE         □ TAK: 250,00 zł/os.  X ……… osób = …………… zł 
Zgłoszenie do 30.06.2017 r.:  
□ NIE         □ TAK: -100,00 zł/os.  X ……… osób = …………… zł 
 

Ogółem należność w wysokości ................. zł  wpłacamy przelewem 
na konto: Bank Spółdzielczy Wronki  
89 8961 0002 0000 0004 2390 0001 

 
W PRZYPADKU REZYGNACJI OSOBY PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI PRZED TERMINEM KURSU 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO POKRYCIA 50% KOSZTÓW UCZESTNICTWA. W PRZYPADKU 
NIEOBECNOŚCI KURSANTA ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO POKRYCIA 100% NALEŻNOŚCI ZA KURS. 

Upoważniamy SUKURS Wronki Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
Wyrażamy zgodę / Nie wyrażamy zgody* na wysyłanie na nasz adres (również elektronicznie) 

informacji o szkoleniach organizowanych przez SUKURS Wronki Sp. z o.o. 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić Główny księgowy...........................  Dyrektor/Prezes.............................. 

 
 

 
 
 
 
 

Uprzejmie zapraszamy  
do udziału w: 

SZKOLENIU  
DLA SPOŁECZNYCH 
INSPEKTORÓW PRACY 

 
 
 

Zajęcia poprowadzą  
specjaliści-praktycy  
z zakresu prowadzonych  
przez siebie wykładów 

 

 

Termin:  05-08.09.2017 r. 

Miejsce:  Hotel „Meeting” Toruń 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Program szkolenia: 
 

 Źródła prawa pracy. 
 Podstawy prawne działalności SIP. Środki prawne działania SIP. 
 Struktura organizacyjna SIP w zakładzie pracy. 
 Ustawowy cel i zakres działania SIP. 
 Zadania SIP: 

o Uprawnienia i kompetencje zakładowego, oddziałowego, 
grupowego społecznego inspektora pracy; 

o Procedura wyboru; 
o Rola związku zawodowego w zakresie wyboru SIP-owców; 
o Odwołanie SIP-owca z jego funkcji; 
o Szczególna ochrona stosunku pracy społecznego inspektora 

pracy. 
 SIP jako wybrany organ nadzorujący i kontrujący pracodawcę. 
 Wykonanie funkcji SIP. 
 Sytuacje, w których SIP-owiec może wstrzymać pracę zakładu 

pracy. 
 Czas pracy i wynagrodzenie SIP-owców. 
 Zasady współpracy SIP-owca z PIP. 
 Jakie są sankcje za utrudnianie działalności SIP w zakładzie pracy?  
 Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli 

przestrzegania prawa pracy i zasad BHP:  
o uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych ; 
o rola związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy  

i regulaminu wynagradzania;  
o współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy. 

 Działania, które może podejmować związek zawodowy  
w indywidualnych sprawach pracowniczych:  
o konsultacja związkowa przy zwolnieniach pracowników  
o udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej  
o uzgadnianie z pracodawcą planów urlopowych lub rezygnacja  

z tego uprawnienia  
 Zasady reprezentowania pracowników w sprawach zbiorowych:  

o zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych  
o porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych zawierane 

w trudnej sytuacji zakładu pracy  
 Komisje bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Techniczne bezpieczeństwo pracy. 
 Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze  

do pracy i z pracy. 
 Prawidłowa dokumentacja powypadkowa. 
 Choroby zawodowe. 
 Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. 

Program szkolenia przewiduje 32 godziny zajęć w tym 4 ćwiczeń  
 

 

Termin: 

05-08.09.2017 r. 

Miejsce: 

Hotel „Meeting” 
ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń 

 
Cena obejmuje: 
 uczestnictwo w szkoleniu 
 materiały szkoleniowe 
 trzy noclegi w pokojach dwuosobowych 
 wyżywienie (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje) 
 przerwy kawowe 
 wycieczkę szkoleniową  

 
Kartę zgłoszenia na szkolenie należy przesłać: 
 e-mailem: sukurs@akademiabhp.com 
 wypełniając formularz na stronie  

www.sukurs-bhp.com.pl 
 pocztą na adres:  

SUKURS Wronki Sp. z o.o. 
ul. Leśna 20, 64-510 Wronki 

 
Należność za uczestnictwo w szkoleniu 
należy przekazać po otrzymaniu potwierdzenia  
uczestnictwa od SUKURS Wronki Sp. z o.o., 
na nasze konto: 

 
 Bank Spółdzielczy Wronki  
89 8961 0002 0000 0004 2390 0001 

 
 Szczegółowe informacje o szkoleniach 
 na naszej stronie internetowej  

 

 


