
Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

 

Cele kampanii:

rozwijanie działań na rzecz edukacji młodych osób, podnoszenia ich świadomości●

w dziedzinie bezpieczeństwa, praw i obowiązków w pracy,
upowszechnianie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych●

i higienicznych warunków pracy wśród osób podejmujących pierwsza pracę lub planujących zatrudnienie,
kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy i sposobów ich●

ograniczania,
informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję●

Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości
w zatrudnieniu.
tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników oraz ich pracodawców, poprzez kreowanie●

postaw i wartości związanych z ochroną pracy
i eliminowaniem ryzyka zawodowego.

Kampania  jest  realizowana  we  współpracy  z  nauczycielami,   wykładowcami  akademickimi  oraz  instytucjami
oświatowymi, a także partnerami, którzy są zainteresowani problematyką upowszechniania kultury praworządności
i bezpieczeństwa pracy.

Kampania skierowana jest do osób uczących się w wieku 14-25 lat, które są w trakcie edukacji lub podejmują
pierwszą pracę. Przede wszystkim do młodzieży szkół podstawowych, głównie uczniowie klas ósmych; uczniów
szkół ponadpodstawowych (szkoły branżowe I i II stopnia, technika oraz licea) oraz studentów.

Planowane działania realizowane przez OIP

Zakończenie i podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” za mijający rok szkolny –●

organizacja spotkania z nauczycielami, którzy kontynuują realizację programu edukacyjnego w szkołach,
przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, wręczenie świadectw udziału w programie (udokumentowane
przynajmniej 2 lekcje z młodzieżą).
Nawiązanie współpracy z nauczycielami ze szkół ponadpodstawowych.●

Odnowienie współpracy z lokalnymi partnerami programu.●

Organizacja spotkań dla nowych grup nauczycieli, w tym przekazanie materiałów do realizacji programu.●

Nawiązanie współpracy z rektorami wybranych szkół wyższych na terenie działania okręgowego inspektoratu●

pracy, zainicjowanie programu w szkołach wyższych, udział
w zajęciach ze studentami.
Podtrzymywanie współpracy ze szkołami i nauczycielami uczestniczącymi w programie edukacyjnym w●

poprzednich latach.
Zapewnienie nauczycielom możliwości skorzystania z pomocy merytorycznej przy przygotowywaniu i●

prowadzeniu zajęć z młodzieżą (np. zorganizowanie lekcji z udziałem inspektora pracy).
Inicjowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych z zakresu prawa pracy i bhp adresowanych do uczniów szkół●

ponadgimnazjalnych (prelekcje, konkursy, udział
w targach edukacyjnych, dniach kariery, itp.).
Organizacja konkursów dla młodzieży szkolnej i akademickiej wspomagających promocję i realizację programu.●

Organizacja, dla młodzieży ponadgimnazjalnej, imprezy służącej promocji zagadnień prawa pracy oraz●

bezpieczeństwa pracy – „Drzwi Otwarte”.
Przeprowadzenie w miesiącach wakacyjnych sezonowej akcji informacyjnej, skierowanej do młodzieży szkolnej i●

akademickiej podejmującej pracę sezonową na terenie województwa wielkopolskiego - głównym celem akcji jest
dotarcie do młodych ludzi
z wiedzą, dotyczącą przepisów prawa pracy, o ich uprawnieniach i obowiązkach związanych z określonymi
rodzajami umów, czasem pracy, wynagrodzeniem



za pracę, jednym z założeń akcji powinno być przedstawienie problemu pracy
„na czarno”, z którym boryka się wiele osób wykonujących pracę sezonową.
Realizacja prelekcji i szkoleń dla uczniów szkół podstawowych, w zakresie objętym tematyką kampanii, ze●

szczególnym uwzględnieniem uczniów klas ósmych.
Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracodawców i pracowników, związanych z problematyką●

legalnej pracy, w tym pracy sezonowej oraz zgodnych
z prawem i bezpiecznych warunków jej wykonywania.
Prowadzenie doradztwa dla pracodawców w zakresie objętym tematyką kampanii.●

Organizacja seminariów i konferencji – samodzielnie lub z partnerami – w zakresie dotyczącym tematyki kampanii.●

Współpraca z mediami lokalnymi w celu upowszechniania założeń kampanii oraz wiedzy nt. legalnej i bezpiecznej●

pracy oraz ochrony praw pracowniczych osób wkraczających na rynek pracy.
Dystrybucja publikacji tematycznych i materiałów informacyjnych PIP wśród grup docelowych kampanii oraz●

udostępnianie ich podmiotom wspierającym kampanię.

Zapraszamy  do  współpracy  partnerów  społecznych,  m.in.:  Związek  Rzemiosła  Polskiego,  inne  organizacje
pracodawców, związki zawodowe, Ochotnicze Hufce Pracy, Urzędy Pracy, Związek Harcerstwa Polskiego (inne
organizacje harcerskie), Straż Pożarna, PCK, inne.

W celu zadeklarowania chęci uczestnictwa w programie proszę o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie
jej na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Karta zgloszenia
 

W  celu  uzyskania  wszelkich  dodatkowych  informacji  dotyczących  programu  prosimy  o  kontakt  z
koordynatorem programu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu:

Joanna Budzyńska-Jędraszczyk
starszy inspektor pracy – specjalista
telefon: 61 628 40 04, 61 628 40 43, 505 015 937

mail:joanna.budzynska-jedraszczyk@poznan.pip.gov.pl,
prewencja.promocja@poznan.pip.gov.pl

Legtina praca – Kampania Państwowej Inspekcji Pracy "Legitna praca" (prawawpracy.pl) 
www.poznan.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań 
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