
 

 
 

 
 
 

List intencyjny 
w sprawie współpracy w ramach  

PARTNERSTWA  NA RZECZ OCHRONY PRACY. 
22 

Podpisany pomi ędzy Okr ęgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu, 
a partnerami społecznymi – zwi ązkami zawodowymi,  

przedstawicielami organizacji pracowników i organiz acji pracodawców. 

 
 
Strony deklarują wolę współpracy w zakresie podejmowania działań promujących 
pożądane postawy w zakresie ochrony pracy, mające na celu poprawę praworządności  
w stosunkach pracy i dbałość o bezpieczeństwo pracy osób wykonujących pracę na 
terenie województwa wielkopolskiego. 
 
 

Artykuł 1 
 

Sygnatariuszami  PARTNERSTWA NA RZECZ OCHRONY PRACY będą partnerzy 
społeczni, których przedstawiciele złożyli podpis pod niniejszym listem intencyjnym. 
 

Artykuł 2 
 

Partnerzy będą podejmować indywidualnie i wspólnie działania mające popularyzować 
ideę  PARTNERSTWA NA RZECZ OCHRONY PRACY poprzez:  

• szkolenia, 

• konferencje, 

• seminaria,  

• warsztaty, 

• punkty informacyjne, 

• pokazy, 

• konkursy dla pracodawców, pracowników, młodzieży, 

• opracowywanie i publikację wydawnictw, 

• publikacje internetowe, 

• oraz prowadzenie innych działań mających na celu promowanie kultury 
bezpieczeństwa i popularyzację dobrych praktyk. 
 

 

 

 

 



 

Artykuł 3 

 

Realizując cel PARTNERSTWA NA RZECZ OCHRONY PRACY strony będą 

współpracowały w zakresie wymiany doświadczeń, popularyzacji wspólnych 

przedsięwzięć, uczestnictwa w realizowanych przedsięwzięciach, udzielania wzajemnej 

pomocy przy organizacji wydarzeń. 

 

Artykuł 4 

 

Wszystkie działania prowadzone w ramach PARTNERSTWA NA RZECZ OCHRONY 

PRACY muszą mieć charakter non profit. 

 

Artykuł 5 

 

Okręgowy   Inspektorat  Pracy  w   Poznaniu   zapewnia   obsługę  biurową związaną  

z działalnością PARTNERSTWA NA RZECZ OCHRONY PRACY, wyznaczając do tych 

prac swego pracownika, który będzie pełnił rolę sekretarza. 

 

Artykuł 6 

 

Raz w roku przewiduję się organizację posiedzeń członków PARTNERSTWA NA RZECZ 

OCHRONY PRACY, których przedmiotem będzie wymiana informacji na temat 

podejmowanych działań i zgłaszanie nowych inicjatyw. 

 

Artykuł 7 

 

Przewiduje się opracowanie rozpoznawalnego znaku graficznego identyfikującego 

PARTNERSTWO NA RZECZ OCHRONY PRACY, który będzie wykorzystywany  

w wydawnictwach, publikacjach na stronach internetowych oraz informacjach o 

przedsięwzięciach realizowanych w ramach  PARTNERSTWA. 

 

Artykuł 8 

 

Lista sygnatariuszy stanowi załącznik do niniejszego listu intencyjnego. 

 

 

 

Poznań, dnia 24 sierpnia 2021 r. 



Załącznik do listu intencyjnego w sprawie współpracy w ramach  
PARTNERSTWA NA RZECZ OCHRONY PRACY z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 

SYGNATARIUSZE PARTNERSTWA NA RZECZ OCHRONY PRACY: 

 

l.p. Nazwa sygnatariusza Imię, nazwisko, data i podpis przedstawiciela 
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