
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej  

informuje o terminach oraz ilości wolnych miejsc 

na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  

przewidziane do realizacji w okresie listopad – grudzień 2015 r.  

(stan na dzień: 27 listopada 2015 r. godzina 715) 

 
Informujemy, że realizacja umowy dotyczącej szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników UMCS 

dobiega końca i w najbliższym czasie nie przewidujemy organizacji dodatkowych szkoleń. W związku z powyższym 

uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do Działu BHP i OP pracowników, którym upłynął termin ważności szkoleń, w celu 

rezerwacji miejsc w niżej podanych terminach.  

Jednocześnie informujemy, że udział w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy do podstawowych 

obowiązków pracownika. Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, w stosunku do osób uchylających się od tego obowiązku, 

pracodawca może zastosować kary porządkowe oraz finansowe.  

UWAGA 

W przypadku braku możliwości skompletowania pełnych grup szkoleniowych w podanych niżej 

terminach, będziemy zmuszeni do połączenia niektórych grup i związaną z tym zmianą terminów szkoleń.  

 

Szkolenia okresowe z zakresu bhp  

dla nauczycieli akademickich, pracowników technicznych, pracowników administracyjnych oraz 

pracowników bibliotecznych nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników szkodliwych 

(na przesłanych wykazach oznaczeni - OKR. PRAC. INŻ-TECH NAUK-DYD ADM.B. NNCS) 

Lp. Termin szkolenia Liczba wolnych miejsc 

1. 14 grudnia 2015 r. 21 

2. 18 grudnia 2015 r. 11 

3. 21 grudnia 2015 r. 10 

4. 22 grudnia 2015 r. 9 

 

Szkolenia okresowe z zakresu bhp  

dla nauczycieli akademickich, pracowników technicznych narażonych na bezpośrednie działanie 

czynników szkodliwych 

(na przesłanych wykazach oznaczeni - OKR. PRAC. INŻ-TECH NAUK-DYD ADM.B. NCS) 

Lp. Termin szkolenia Liczba wolnych miejsc 

1. 8 grudnia 2015 r. 10 

2. 17 grudnia 2015 r. 14 

 

Szkolenia okresowe z zakresu bhp  

dla osób kierujących pracownikami 

(na przesłanych wykazach oznaczeni – OKR. PRACODAWCA I OS. KIERUJ. PRACOWN.) 

Brak wolnych miejsc, istnieje możliwość dopisania do innych grup szkoleniowych. 

 

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy SEKA, ul. Wolska 11, sala 107 (I piętro). 

Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 900, przewidywane zakończenie godzina 1500. 

Osoby przyjeżdżające na szkolenie samochodami mogą zaparkować pojazdy na parkingu  

przy sklepie „Biedronka”, ul Wolska 8. 

Parking znajdujący się przy galerii Color Park jest tylko dla klientów sklepów, dla pozostałych użytkowników jest płatny. 

 


