
 

 

 

 

Poznań, 24.02.2023 r.  

 
 

Pracodawcy 
z terenu Wielkopolski 

 

 

Szanowny Panie, 

 

Wypełniając misję naszego urzędu uprzejmie informuję, iż zbliżają się coroczne 

obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oficjalnie zainicjowane w 

2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy. Odbywają się one 28 kwietnia na 

różnych szczeblach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym. 

Równolegle do powyższych wydarzeń obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień 

Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, koordynowany przez 

Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych.  

Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy na terenie Wielkopolski 

będą po raz kolejny organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu,  

ze wsparciem jednostek regionalnych Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, a także Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Celem proponowanych działań jest 

upowszechnienie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy 

poprzez zainteresowanie i czynny udział pracowników w inicjatywach podejmowanych na 

rzecz poprawy warunków pracy, promowania kultury bezpieczeństwa, w tym zagadnień 

związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy, koniecznością właściwego 

szacowania ryzyka zawodowego, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy,  

czy znajomością przepisów przeciwpożarowych.  

W tym miejscu w imieniu własnym, jak i w imieniu naszych partnerów zwracam 

się z apelem do pracodawców z terenu Wielkopolski o aktywne przyłączenie się do 

powyższych wydarzeń, zainicjowanie i zorganizowanie przynajmniej w jednym z dni 

przypadających w okresie od 27 do 29 kwietnia bieżącego roku, własnych inicjatyw 

skierowanych do wszystkich pracowników zakładu pracy lub ich wybranych 

przedstawicieli. Działania te powinny mieć na celu rozpowszechnienie  

i utrwalenie na terenie Państwa zakładów pracy znajomości przepisów i zasad 

dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa, przeprowadzonych w dowolnie wybranej 



formule praktycznej, na przykład w postaci warsztatów, pokazów, ćwiczeń, wykładów, 

szkoleń, seminariów, pikników, zebrań itp.  

Pod hasłem przewodnim ,,DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA – DZIŚ, JUTRO, 

ZAWSZE!”, razem z naszymi partnerami, proponujemy pomoc w realizacji 

podejmowanych przedsięwzięć pracodawcom, którzy są zainteresowani utrwalaniem 

dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp i zatrudniają co 

najmniej 20 pracowników w szczególności zakładów produkcyjnych, usługowych  

i logistycznych. Pracodawca może liczyć na wsparcie w szkoleniach, instruktażach, 

pokazach, ćwiczeniach, poradnictwie czy udostępnianiu publikacji dotyczących 

bezpieczeństwa. Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przygotuje oprawę 

graficzną Wielkopolskich Obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy,  

a także poczyni starania o wsparcie medialne i uzyskanie honorowego patronatu 

Marszałka i Wojewody.  

W celu udzielenia jak najbardziej adekwatnego wsparcia prosimy o wypełnienie 

załączonej deklaracji uczestnictwa, ze wskazaniem rodzaju działań jakie będę podjęte  

w ramach obchodów, terminu oraz oczekiwanego wsparcia ze strony inspektora pracy lub 

partnerów. Wypełnione deklaracje należy przesłać do 31 marca 2023 r. na adres e-mail 

dzienbezpieczenstwa@poznan.pip.gov.pl, celem uzgodnienia form pomocy i terminów  

z partnerami biorącymi udział w obchodach.  

Z uwagi na konieczność zaplanowania działań oraz ograniczoną liczbę miejsc,  

do których możemy w tak krótkim czasie dotrzeć, wszystkich zainteresowanych prosimy  

o niezwłoczne dokonywanie zgłoszeń, których kolejność zostanie uwzględniona przy 

rozpatrywaniu wniosków o wsparcie działań zawartych w deklaracjach. Potwierdzeniem 

udziału w przedsięwzięciu będzie uzyskanie oficjalnego Dyplomu Partnera Dnia 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.  

Żywię nadzieję, że mój apel o podjęcie inicjatyw w zaproponowanych przeze mnie 

terminach spotka się z aktywną aprobatą wielkopolskich pracodawców, skutkiem czego 

szerokie grono pracowników będzie bezpieczne w pracy „DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE!”,  

a Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pozostanie na stałe w kalendarzu 

wielkopolskich uroczystości promujących bezpieczeństwo w pracy i stanie się naszym 

regionalnym standardem. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

p.o. Okręgowy Inspektor Pracy 

w Poznaniu 

 

Paweł Ciemny 

mailto:dzienbezpieczenstwa@poznan.pip.gov.pl

