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     Pieczątka zgłaszającego (pracodawcy) 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy 

„Materiały niebezpieczne i wybuchowe” 

Warunki uczestnictwa: Organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” występuje                  

do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o skierowanie społecznego inspektora pracy             

na szkolenie. 

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest członkostwo w NSZZ „Solidarność” potwierdzone 

podpisem i pieczątką Przewodniczącego Organizacji Zakładowej oraz dokonanie opłaty        

za szkolenie na dzień rozpoczęcie szkolenia tj. 14.11.2022 r. 

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Telefon Adres e-mail 

     

     

     

     

 

Noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą po 

uprzednim zgłoszeniu: …….………………………………………………………………………………...… 

Nazwa Zgłaszającego (pracodawca): …………………………………………………………………………..…. 

Adres (pracodawcy): ……………………………………………..…………………………………………..……. 

NIP (pracodawcy): …………………………………………………………………………………………………  
Jednocześnie upoważniamy was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 
 

ż    Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu dla Społecznych Inspektorów Pracy. 

ż    Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału               

w szkoleniu zgodnie z przepisami Rozporządzenia PE i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych       
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

ż     Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia 

niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, 
poz. 1204 ze zm.).  

ż    Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania informacji 

handlowych i marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
Podstawa prawna: 

Na pracodawcy spoczywa obowiązek skierowania i sfinansowania szkolenia społecznego inspektora pracy. Podstawa prawna to ustawa                 

z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm.), poniżej wyciąg z ustawy: 

Art. 14. 1. Zakład pracy jest obowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań. 

Art. 14. 2. Koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy. 

  

Komisja Zakładowa             Dyrektor-Prezes 

NSZZ „Solidarność” 

 
 

……………………………..       …………………………….. 


