
 

 
 

Seminarium szkoleniowe   
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Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

WWaarrsszzaawwaa,,  1100..0055..22001122 

 
 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa-  
Oddział Stołeczny w Warszawie, 

 zapraszają na: 
 

seminarium szkoleniowe pn. „Działania kontrolne organów Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie warunków i organizacji pracy”, która  odbędzie się  10.05.2012  

(od  godz. 9:00) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

Celem seminarium szkoleniowego jest: 

1. Przybliżenie zasad kontroli terenowych organów Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek 

organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie warunków i organizacji pracy.  

2. Wskazanie obszarów występowania powszechnych błędów w czynnościach z zakresu zapewniania 

bezpiecznej i higienicznej pracy, a także ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy. 

3. Omówienie sprawdzonych zasad budowania środowiska bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie w oparciu 

o czynności kontrolno – rozpoznawcze oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem.   

Zakres tematyczny seminarium: 

1. Wpływ warunków i organizacji pracy na bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych. 

2. Budowanie środowiska bezpieczeństwa pracy w zakładzie prac. 

3. Kontrola warunków i organizacji pracy terenowych organów Państwowej Straży Pożarnej w praktyce.  

4. Zasady prawidłowego opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – praktyczne wytyczne, 

najczęstsze błędy. 

5. Praktyczne sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji – przygotowanie, realizacja i dokumentacja. 

6. Podręczny sprzęt gaśniczy, techniczne systemy zabezpieczeń ppoż. – praktyczne wytyczne do kontroli i 

dokumentacji.  

7. Kontrola warunków i organizacji pracy jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy 

w praktyce. 

8. Wypadki przy pracy i w drodze do/ z pracy – pomiędzy teorią a praktyką. 

 

Przewiduje się wystąpienia m.in. Kierownictwa  Komendy Głównej  PSP, Inspektorów Państwowej 

Inspekcji Pracy, pracowników naukowo – dydaktycznych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,  

a także ekspertów międzynarodowych z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem.   

 

 



 

 

Seminarium szkoleniowe skierowane jest w szczególności do: pracowników służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy, pracowników służby ochrony przeciwpożarowej, pracodawców, a także wszystkich osób 

chcących podnieść poziom wiedzy specjalistycznej z zakresu kreowania bezpiecznych warunków i organizacji  

w pracy w przedsiębiorstwie (zakładzie pracy). 

 

Przewidywany program warsztatów znajduje się na stronach: 

www. sgsp.edu.pl; www. sitp.waw.pl 

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO  

Uczestnikom warsztatów przekazane zostaną materiały konferencyjne zawierające zbiór referatów  

w formie zwartej (książkowej). 

FORMY UCZESTNICTWA, OPŁATY 

Forma uczestnictwa Opłata (brutto) Informacje dodatkowe 

Uczestnictwo podstawowe  
270 zł  

 
 

W ramach opłaty uczestnikowi seminarium 
zapewnia się: 

• Udział w programie seminarium 

• Zestaw materiałów poseminaryjnych 

• Bufet kawowy i obiad w czasie seminarium 

Członek SITP 240 zł jw. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Ze względów organizacyjnych konieczne jest nadesłanie w terminie do 20 kwietnia 2012 r. (drogą pocztową, 
elektroniczną, fax)  czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz dokonanie wpłaty za udział 
w Seminarium, w kwocie 270 złotych (dla członków SITP 240zł) w terminie do 20 kwietnia 2012 r. Ilość 
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.  
 

 
NUMER KONTA 

Wpłat należy dokonywać na podany nr konta: 84 1020 1026 0000 1502 0106 6950 
z tytułem: „BHP- szkolenie- Imię i nazwisko uczestnika” 
 
 

BIURO ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
ul. Słowackiego 52/54; 01-629 Warszawa 

tel. 22 56 17 993; fax: 22 833 07 24 
www. sgsp.edu.pl; rgolly@sgsp.edu.pl 

 

 

 
Informacji udzielają:  
Waldemar Jaskółowski  email: wjaskolowski@sgsp.edu.pl, tel. (22) 56 17 526 
Paweł Gromek   email: pgromek@sgsp.edu.pl, tel. (22) 56 17 355 


