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Zgłaszający

Współpraca

Rodzaj działania

Adresat i cel działania

Termin –
miesiąc
roku 2015

Adresat: pracodawcy, pracownicy, nauczyciele.
Ce:. popularyzacja dobrych praktyk w zakresie
ograniczania zagrożeń zawodowych.
Część I. Zagrożenia chorobowe – profilaktyka zagrożeń
w środowisku pracy. Ochrony zbiorowe, działania
organizacyjne, zmiany technologii, dobór środków
ochrony indywidualnej.
Część II. Przeciwdziałanie chorobom zawodowym
narządu głosowego u nauczycieli. Dobre praktyki
w zakresie ograniczania chorób zawodowych.
KAMPANIA PLAKATOWA wspierająca temat przewodni
kampanii w 2015r. – Zagrożenia zawodowe związane z
czynnikami szkodliwymi,
zagrożeniami chemicznymi
występującymi w środowisku pracy.
W ramach realizacji planowane jest:
- opracowanie założeń, sporządzenia opisu i zwrócenie
się do profesjonalnych grafików o przedstawienie
propozycji, projektów plakatu.
- dokładne określenie grupy docelowej oraz sposobów
dystrybucji i eksponowania plakatów.
Adresat: pracodawcy, pracownicy kadry kierowniczej,
pracownicy służb bhp, sip, pracownicy małych i średnich
przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa przemysłowego
(obróbka drewna, metali, produkcja spożywcza).
Ograniczenie liczby zagrożeń zawodowych.
Adresat: pracownicy zatrudnieni na stanowiskach,
na których narażeni są na pracę w hałasie.
Wzrost
świadomości
wśród
pracowników
na zagrożenia spowodowane hałasem występującym
na stanowiskach pracy.
Planowane miejsce; Hotel Ikar
Adresat: rolnicy, uczniowie szkół rolniczych, dzieci
ze szkół wiejskich.
Cel: ograniczenie wypadków związanych z pracą
w gospodarstwie rolnym.
Adresat:
pracodawcy
(lub
ich
przedstawiciele)
prowadzący działalność gospodarczą. Małe i średnie
przedsiębiorstwa rejestrujące działalność po raz pierwszy
w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy
i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
budownictwo, transport i różne (w tym usługi).
Cel: upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń
powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe
oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom.
Adresat:
pracodawcy
(lub
ich
przedstawiciele)
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług
szkoleniowych: wykładowcy, trenerzy, nauczyciele
i studenci kierunków nauczycielskich.
Cel: upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń
powodujących choroby zawodowe związane z emisją
głosu oraz sposoby zapobiegania tym chorobom.
Adresat:
pracodawcy
(lub
ich
przedstawiciele)
prowadzący działalność gospodarczą - małe i średnie
przedsiębiorstwa,
w
sektorach:
budowlanym
i przemysłowym.
Cel: upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń
chemicznych w miejscu pracy powodujących wypadki
przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby
zapobiegania tym zagrożeniom.
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1

PIP, ZUS

WSSE,
ZUS, WCMP

PRODUKCJA PŁYTY
DVD:
Dobre praktyki w
przeciwdziałaniu
chorobom zawodowym.

2

PIP

ZUS, WSSE
UDT, OSPS
Poznań

KAMPANIA
PLAKATOWA

3

WSSE

PIP

KONFERENCJA

4

ZZ Budowlani

PIP, WCMP
WSSE,
NSZZ
Solidarność

KONFERENCJA,
SEMINARIUM.
Hałas jako czynnik
szkodliwy dla zdrowia
w środowisku pracy

5

KRUS

PIP

KONKURS,
SZKOLENIE

6

ZUS

PIP

CYKL SEMINARIÓW
1-DNIOWYCH,
WYSYŁKA PISM
PROFILAKTYCZNYCH

7

ZUS

WSSE,
WCMP

CYKL SEMINARIÓW
1-DNIOWYCH

8

ZUS

CYKL SEMINARIÓW
1-DNIOWYCH
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9

ZUS

10

WCMP

SZKOLENIA

11

WCMP

SPOTKANIA
INSTRUKTAŻOWE W
CZASIE CZYNNOŚCI
KONTROLNYCH

12

WCMP

13

WSSE

14

OSPS BHP
Poznań,
NSZZ
Solidarność

WSSE

WARSZTATY
I SZKOLENIA

15

WSSE

PIP

OPRACOWANIE
I DYSTRYBUCJA
ULOTEK
INFORMACYJNYCH

PIP

CYKL SEMINARIÓW
1-DNIOWYCH

WYKŁADY

CZYNNOŚCI
PROFILAKTYCZNO PREWENCYJNE

Adresat i cel działania

Termin –
miesiąc
roku 2015

Adresatem są pracodawcy (lub ich przedstawiciele)
prowadzący działalność gospodarczą - małe i średnie
przedsiębiorstwa.
Celem jest upowszechnianie wiedzy na temat
konieczności identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy
i dokonanie oceny ryzyka zawodowego związanego z
tymi zagrożeniami.
Udzielenie instruktażu 5 lekarzom sprawującym opiekę
profilaktyczną nad kandydatami do szkół oraz uczniami
szkół, w których nauczane zawody związane są
z intensywnymi przeciążeniami określonych grup
mięśniowych, na temat możliwości zapobiegania oraz
wczesnego wykrywania schorzeń układu mięśniowo –
szkieletowego.
Szkolenie dla pielęgniarek służby medycyny pracy na
temat ograniczenia liczby wypadków w pracy w związku z
narażeniem na czynniki biologiczne znajdujące się w
materiale pochodzącym z zakażonych pacjentów (wirusy,
bakterie), w tym przede wszystkim wirusy zapalenia
wątroby typu B i C i postępowanie po ekspozycji na ww.
czynnik zakaźny
Czynności kontrolne pielęgniarek służby medycyny pracy
w
zakładach
ze
szczególnymi
zagrożeniami
zawodowymi. Instruktażowe spotkania w trakcie kontroli
z pielęgniarkami służby medycyny pracy mające na celu
edukację
i
propagowanie
wiedzy
w
zakresie
profilaktycznej opieki nad pracującymi.
Przy udziale przedstawiciela PIP wykłady dla lekarzy
sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną na temat
najczęstszych
przyczyn
wypadków
w
pracy
ze szczególnym uwzględnieniem grupy pracowników „50
plus”. (współudział przedstawicieli PIP)
Wygłoszenie wykładu dla lekarzy sprawujących opiekę
profilaktyczną nad pracownikami na temat możliwości
zapobiegania wypadkom w pracy spowodowanych utratą
przytomności u pracowników chorujących na cukrzycę.
(wykład odbył się)
Rozmowy
podczas
kontroli
prowadzone
przez
pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych
z pracodawcami i służbami bhp dotyczące zagrożeń
zdrowotnych środowiska pracy i metody zapobiegania
tym zagrożeniom w zależności od specyfiki produkcji.
Adresat: pracodawcy, pracownicy kadry kierowniczej,
pracownicy służb bhp, społeczni inspektorzy pracy,
pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze
przetwórstwa przemysłowego (obróbka drewna, metali,
produkcja spożywcza).
Cel: działania podejmowane w trosce o poprawę
warunków
pracy
pracowników,
uświadomienie
pracownikom zagrożeń istniejących w środowisku pracy
takich jak: hałas, pyły, czynniki biologiczne i chemiczne.
Adresat: pracodawcy, pracownicy kadry kierowniczej,
pracownicy służb bhp, społeczni inspektorzy pracy,
pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze
przetwórstwa przemysłowego (obróbka drewna, metali,
produkcja spożywcza).
Rozpowszechniane ulotki dotyczyły: „ Bezpieczne
stosowanie produktów chemicznych”; „Piktogramy
nowe/piktogramy stare”; „Stop dopalaczom”; „Palenie
uzależnia”; „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”; „Stres
w pracy? Nie, dziękuję” oraz „Zarządzanie stresem
i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy”.
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16

PIP

WUP

KONFERENCJA

17

PIP

UDT, WSSE

KONFERENCJA

18

PIP

UDT, ITD.,
WSSE
WUP

KONFERENCJA

19

LOG 4
PSTM

PIP, TDT,
ITD.

CYKL PREZENTACJI

20

PIP

UDT, KRUS

SZKOLENIA I POKAZY

21

PIP

22

PIP

NSZZ
Solidarność,
ZZ
Budowlani
Forum ZZ

23

PIP

ZUS, OSPS
BHP Poznań

SEMINARIUM
WYMIANA DOBRYCH
PRAKTYK
KONKURS

SZKOLENIA,
OPRACOWANIE
WYDAWNICTWA

Adresat i cel działania
Adresat:
Pracodawcy,
pracownicy
kierujący
pracownikami, pracownicy służby bhp.
Cel:
upowszechnianie
wiedzy
nt.
zagrożeń
występujących na stanowiskach pracy.
Konferencja podczas targów INTERMASZ 6-9.05.2015 r.
Wykład połączony z pokazem udzielania I pomocy
przeprowadzony przez ratownika medycznego Marka
Warzyboka.
Adresat:
Pracodawcy,
pracownicy
kierujący
pracownikami, pracownicy służby bhp, pracownicy.
Konferencja podczas targów POLAGRA-TECH 2124.09.2015r.
Tematy wystąpień:
- Bezpieczna obsługa sterylizatorów i autoklawów
(referat przygotowany przez przedstawiciela UDT)
- Bezpieczne stosowanie i magazynowanie substancji
i mieszanin chemicznych (WSSE)
Adresat:
Pracodawcy,
pracownicy
kierujący
pracownikami, pracownicy służby bhp, pracownicy.
Konferencja podczas targów DREMA 6-9.10.2015r.
Tematyka wystąpień: Bezpieczeństwo przy pracach
związanych
z
przewozem
drewna.
Zagrożenia
czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi przy obsłudze
maszyn do obróbki i pozyskiwania drewna (harwestery).
Zapylenie, hałas, wibracje.
Wykład połączony z pokazem udzielania I pomocy
przeprowadzony przez ratownika medycznego Marka
Warzyboka.
FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE podczas
targów ITM 9-12.06.2015r.
Planowane jest m.in. poruszenie zagadnień dotyczących:
- Bezpieczeństwa przy magazynowaniu środków
chemicznych.
- Bezpieczeństwa przy transporcie niebezpiecznych
substancji chemicznych.
Adresat: rolnicy indywidualni, pracodawcy i pracownicy
z zakładów rolnych.
Szkolenia i pokazy podczas Międzynarodowej Wystawy
Maszyn Rolniczych AGRO SHOW 21 – 24.09.2015r.
Planowany jest pokaz bezpiecznych metod pracy
w zbiornikach, w których może wystąpić atmosfera
niebezpieczna w związku z występowaniem substancji
szkodliwych.
Szkolenia dotyczące przechowywania i stosowania
substancji chemicznych, środków ochrony roślin.
Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy. 24.04.2015r.
MAX-POL Krotoszyn.
Adresat: społeczni inspektorzy pracy.
Cel: aktywizacja społecznych inspektorów pracy oraz
uświadomienie pracodawcom roli społecznej inspekcji
pracy w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.
Konkurs na najaktywniejszego Zakładowego SIP-a
Adresat:
pracodawcy,
pracownicy
kierujący
pracownikami, pracownicy służby bhp.
INSTRUKCJA BHP - podstawowe źródło znajomości
zagrożeń wypadkowych.
Cykl szkoleń dla pracodawców. Jednym z efektów
programu ma być opracowanie broszury z wytycznymi do
pisania i sprawdzania instrukcji bhp.

Termin –
miesiąc
roku 2015
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Pismo do samorządów gmin i powiatów w sprawie
bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń poddozorowych
w wesołych miasteczkach.
Wysyłka pisma przed wakacjami.
APELE do rolników dotyczące przestrzegania zasad
bezpiecznej pracy, z uwzględnieniem zagadnień
związanych z użytkowaniem i przechowywaniem
substancji chemicznych, środków ochrony roślin.

05 - 06

24

PIP

UDT

PISMA
PROFILAKTYCZNE

25

PIP

KRUS

PISMA
PROFILAKTYCZNE

26

NSZZ
Solidarność

PIP

SZKOLENIA

Cykl szkoleń dla działaczy związkowych i społecznych
inspektorów pracy.

01 - 12

27

UDT

PIP

OPRACOWANIE
WYDAWNICTWA,
KATALOGU PRAC
WYMAGAJĄCYCH
NADZORU

Temat: rodzaje prac, które muszą być wykonywane pod
nadzorem,
prace
szczególnie
niebezpieczne,
wykonywane w obsadzie wieloosobowej, wymagające
sprawdzenia i decyzji nadzoru o dopuszczeniu
do wykonywania pracy (m.in. prace w przestrzeniach
zamkniętych, w zbiornikach)
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28

WITD

AKADEMIA
KROKODYLA –
bezpłatne szkolenia,
wykłady, prelekcje

Kierowcy, przedsiębiorcy, instytucje związane
z branżą transportową.
Młodzież akademicka, szkolna oraz dzieci.
Propagowanie dobrych praktyk zawodowych,
edukacja z zakresu pogłębiania bezpieczeństwa
na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem
ograniczania ilości wypadków i kolizji (w tym
również ADR)
Kierowcy zawodowi, czynnie wykonujący zawód
w zakresie przewozu rzeczy i osób.
Propagowanie dobrych praktyk zawodowych,
rozwój kwalifikacji zawodowych i moralnych
kierowców.
Finał konkursu 03.06.2015 - Tor Poznań
Przedsiębiorcy z branży transportowej.
Propagowanie dobrych praktyk zawodowych,
dążenie do poprawy warunków pracy w branży
transportowej, propagowanie dobrych praktyk
w zarządzaniu bezpieczeństwem.
03.06.2015 - Tor Poznań
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29

WITD

30

WITD

31

WITD

32

WITD

WIELKOPOLSKI
KIEROWCA
ZAWODOWY –
konkurs edycja 2015

PIP

KONFERENCJA
„Dobre praktyki
przedsiębiorcy
transportowego”

Rada Konsultacyjno
Doradcza przy
Wielkopolskim
Wojewódzkim
Inspektorze
Transportu
Drogowego

AKADEMIA
KROKODYLA –
bezpłatne szkolenia,
wykłady, prelekcje

Członkowie Rady – przedstawiciele pracodawców,
stowarzyszeń
oraz
związków
z
branży
transportowej.
Omawianie
problemów
dotyczących
branży
transportowej oraz wskazywanie sposobów na ich
rozwiązanie. Propagowanie dobrych praktyk oraz
dążenie do poprawy warunków pracy w branży
transportowej.
pierwsze spotkanie - 02.03.2015
Kierowcy, przedsiębiorcy, instytucje związane
z branżą transportową.
Młodzież akademicka, szkolna oraz dzieci.
Propagowanie dobrych praktyk zawodowych,
edukacja z zakresu pogłębiania bezpieczeństwa na
drogach,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
ograniczania ilości wypadków i kolizji (w tym
również ADR)
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co
najmniej
raz na
kwartał
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01-12
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najmniej 2
razy w
roku

01-12
co
najmniej
raz na
kwartał
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33

COS Kalisz

PIP Ostrów

SEMINARIUM

34

COS Kalisz

PIP Ostrów

SEMINARIUM

Adresat i cel działania

Termin –
miesiąc
roku 2015

Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy
służb BHP.
Podniesienie
świadomości
pracodawców,
kadry
kierowniczej i służb bhp zakresie identyfikacji zagrożeń
zawodowych
w postaci czynników szkodliwych
w środowisku pracy.
Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy
służb BHP.
Podniesienie
świadomości
pracodawców,
kadry
kierowniczej i służb bhp zakresie identyfikacji zagrożeń
zawodowych
w postaci czynników szkodliwych
w środowisku pracy.
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