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Model : Forum - 86515
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach produkcyjnych (wersja na CD)
Producent : Forum, Poznań
Inspekcja Pracy rocznie kontroluje od kilku do kilkunastu tysięcy firm produkcyjnych. W
pierwszej kolejności sprawdzane są warunki pracy, dostosowanie maszyn i urządzeń
do aktualnych wymogów oraz dokumentacja z zakresu BHP. Za najmniejsze
uchybienia grożą kary finansowe. Zaostrzone przepisy ustawy o PIP nakładają na
pracodawcę dodatkowe obowiązki m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji oceny
ryzyka zawodowego, zwiazanej z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz analizy
stanu bezpieczeństwa na stanowiskach produkcyjnych.
Gotowy do wykorzystania zestaw to gwarancja:
Aktualności &ndash; wzory dokumentów przygotowane przez zespół radców
prawnych oraz praktyków z zakresu prawa pracy i bhp są zgodne z bieżącym stanem
prawnym.
Wywiązania się z obowiązku nałożonego prawem - dzięki praktycznemu
zestawowi druków, list kontrolnych oraz wniosków wraz z komentarzem prawnym.
Dopasowania dokumentu do własnych potrzeb &ndash; wszystkie dokumenty
można edytować, zapisywać i drukować dowolną ilość razy, w różnych zestawieniach.

l
.p

Aby zagwarantować Państwu szybkie i zgodne z prawem wypełnienie obowiązków
przygotowaliśmy pierwszy na rynku, praktyczny i dostępny on-line zestaw dokumentów
do wielokrotnego wykorzystania.
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
Gotowa do wykorzystania dokumentacja, listy kontrolne i instrukcje niezbędne na
stanowiskach administracyjno-biurowych
W katalogu znajdą Państwo miedzy innymi druki, instrukcje i listy kontrolne. Wszystkie
dokumenty można dowolną ilość razy edytować, zapisywać i drukować, w dowolnych
zestawieniach.
Zestaw zawiera:
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Kompletny zestaw dokumentów, który przygotuje firmę do kontroli Państwowej
Inspekcji Pracy na stanowiskach produkcyjnych zawiera:
Wymagania prawne:
Kontrola PIP zestawienie
Lista kar nakładanych za poszczególne uchybienia
Prawa Inspektora Pracy
Rodzaje decyzji PIP
Uprawnienia PIP

Obowiązkowa ocena stanu BHP:
Analiza stanu BHP
Plan działań korygujących
Przegląd ochron indywidualnych
Ocena spełnienia wymagań minimalnych - lista kontrolna
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Obowiązkowa ewidencja czynników szkodliwych:
Informacja o czynnikach rakotwórczych
Informacja o substancjach szkodliwych
Rejestr wyników badań i pomiarów

Wymagana dokumentacja środków ochrony indywidualnej:
Tabela przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej
Lista otrzymanych środków ochrony osobistej
Wykaz stanowisk, na których dopuszcza się własna odzież roboczą
Protokół oceny odzieży i obuwia roboczego
Zarządzenie w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej

Aktualne szablony oceny ryzyka zawodowego:
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Informacja o ryzyku zawodowym
Karta analizy ryzyka
Karta oceny narażenia zawodowego
Karta oceny ryzyka zawodowego- metoda RSC Score
Pismo pracownika dotyczące powstrzymania się od pracy
Plan działań korygujących i zapobiegawczych
Przykładowa ocena ryzyka zawodowego - linia produkcyjna
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Formularze dostosowania maszyn i urządzeń do aktualnych wymogów:
Harmonogram przeglądów
Karta przeglądów i remontów maszyny
Karta stanowiska pracy
Lista kontrolna dla przeglądów okresowych
Protokół odbioru technicznego
Przeglądy i remonty okresowe

Gotowe do wydruku instrukcje:
Ramowa instrukcja BHP
Instrukcja BHP w magazynie
Instrukcja bezpiecznej eksploatacji i obsługi gaśnicy pianowej
Instrukcja BHP przy eksploatacji wózków jezdnych
Instrukcja BHP i ppoż. przy ręcznych pracach transportowych
Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc mechanicznych
Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych
Instrukcja BHP i ppoż. przy obsłudze urządzeń i instalacji elektrycznych
Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarek
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Instrukcja pierwszej pomocy
Instrukcja BHP dotycząca pracy z kwasami
Instrukcja alarmowa w przypadku powstawania pożaru
Instrukcja BHP - szlifierka tarczowa
Instrukcja BHP przy pracach energetycznych

Niezbędna dokumentacja wypadkowa:
Akta wypadku - strona tytułowa
Informacja dla pracownika
Oświadczenie poszkodowanego
Polecenie powypadkowe
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zakład pracy-ZUS
Wniosek poszkodowanego do zakładu pracy
Wyjaśnienie poszkodowanego
Zgłoszenie wypadku
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Wzory korespondencji z PIP:

Karta zgłoszenia jednostki lokalnej
Odpowiedź na nakaz PIP
Prośba dotycząca terminu realizacji decyzji
Prośba o uchylenie decyzji
Informacja o wykonaniu wniosków wystąpienia
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Warunki techniczne:

Format zestawu

katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu
dokumentów

Ilość stron

15 stron w formacie pdf oraz 88 stron w formacie edytowalnym
(razem 103 strony)
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Nr artykułu

86536

Cena : 94,70 zł Brutto ( 76,99 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 30 wrzesieĹ
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