
Działania prewencyjne prowadzone przez OIP w Kielcach w 2023 roku

 

1. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”

koordynator: Kamila Pawłowska

kamila.pawlowska@kielce.pip.gov.pl ,    tel.: 41 34 38 276 - poniedziałki

 2. Kampania informacyjno - edukacyjna

"Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży"

koordynator: Stanisław Golmento

stanislaw.golmento@kielce.pip.gov.pl ,    tel.: 41 34 03 246

3. „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”

     program prewencyjny dla pracodawców z różnych branż    

koordynator: Jacek Ziębiński

jacek.ziebinski@kielce.pip.gov.pl ,    tel.:41 34 03 260 - poniedziałki

4. „Zdobądź Dyplom PIP” program prewencyjny dla mikrozakładów

koordynator: Piotr Grabiński

piotr.grabinski@kielce.pip.gov.pl ,    tel.: 41 34 03 226; kom.:783550372

5. „Szanuj życie w gospodarstwie rolnym” – kampania informacyjno – prewencyjna

koordynator: Stanisław Golmento

stanislaw.golmento@kielce.pip.gov.pl ,    tel.: 41 34 03 246

6. Działania informacyjno – edukacyjne w budownictwie

koordynator: Tomasz Barański

tomasz.baranski@kielce.pip.gov.pl ,     tel.: 41 34 03 226, kom.: 532 413 157,

 

Zapraszamy na stronę www: https://kielce.pip.gov.pl/pl/dzialania/prewencja-i-promocja

 

KONKURSY:

„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”1.

   Koordynator: Tomasz Barański

   tomasz.barański@kielce.pip.gov.pl , tel.:41 34 03 226, kom. 532 413 157
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REGULAMIN:
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/291665/Pracodawca%20-%20regulamin%20konkursu%20-%20edycja%20XXX.pdf

2. „Buduj bezpiecznie”

    koordynator: Tomasz Barański

    tomasz.baranski@kielce.pip.gov.pl ,     tel.: 41 34 03 226, kom. 532 413 157,

STRONA KONKURSU I ZGŁOSZENIA: 
https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/5992,konkurs-buduj-bezpiecznie-.html

      3. „Bezpieczne gospodarstwo rolne” organizowany przez KRUS przy współpracy z OIP

   koordynator: Stanisław Golmento 

  stanislaw.golmento@kielce.pip.gov.pl ,    tel.: 41 34 03 246,

     4. „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

          koordynator: Paweł Ruciński

         pawel.rucinski@kielce.pip.gov.pl ,        tel.: 41 34 03 2015

REGULAMIN: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/206299/Regulamin%20konkursu%20z%20zalacznikami.pdf

5. „Bezpiecznie od startu” konkurs dla młodzieży uczącej się zawodu

    koordynator: Paweł Ruciński

    pawel.rucinski@kielce.pip.gov.pl ,        tel.: 41 34 03 2015

       6. „Poznaj swoje prawa w pracy” konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

    koordynator: Stanisław Golmento

    stanislaw.golmento@kielce.pip.gov.pl ,    tel.: 41 34 03 246,

 

Promocja problematyki ochrony pracy podczas targów, wystaw i innych działań

Wszystkie działania promocyjne - informacje:

pawel.rucinski@kielce.pip.gov.pl , tel.: 41 34 03 215

stanislaw.golmento@kielce.pip.gov.pl ,tel.: 41 34 03 246.

 

Zapraszamy na stronę www: https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy

Zapraszamy do współpracy i zgłoszeń do konkursów

Dzialania prewencyjne prowadzone w roku2023.pdf  (kliknij link aby pobrać)
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