REGULAMIN
Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu

§1
Regulamin określa organizację oraz zakres działania Wielkopolskiej Komisji Ograniczania
Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu.
§2
1.

2.
3.

W skład Komisji wchodzą partnerzy - organy nadzoru nad warunkami pracy, władze
wojewódzkie i samorządowe, organizacje pracodawców, stowarzyszenia naukowo –
techniczne, związki zawodowe uczestniczący w posiedzeniu inicjującym, reprezentowani
przez oddelegowanych przedstawicieli.
Na wniosek członka Komisji po zatwierdzeniu na posiedzeniu plenarnym do Komisji mogą
zostać włączeni inni partnerzy Strategii.
Każdy z członków Komisji może, składając pisemne oświadczenie, zrezygnować z
członkostwa w komisji oraz udziału w dalszych jej pracach.
§3

1.

Do podstawowych zadań Komisji należy inicjowanie, podejmowanie i monitorowanie
działań wynikających z celów Strategii, ujętych w Dokumencie programowym, których
celem jest zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z pracą w ramach
Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020, poprzez:
• zachęcanie pracodawców do działań służących ograniczaniu zagrożeń w miejscu pracy,
• zwracanie uwagi na przygotowanie do pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej
wykonywania,
• upowszechnianie dobrych praktyk eliminujących nieprawidłowości i zagrożenia,
• zachęcanie pracowników do zmian w zachowaniu w środowisku pracy poprzez
promowanie idei „bezpiecznej pracy”, jako standardu w życiu zawodowym,
• wskazywanie
znaczenia
bezpieczeństwa
eksploatacji
maszyn,
urządzeń
i budynków w miejscach pracy i zwrócenie uwagi na ryzyko związane
z niewłaściwą realizacją tego celu,
• promocję zakładów, które osiągnęły zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa
i warunków pracy,
• transfer wiedzy z zakresu bhp (wydawnictwa, Internet, spotkania informacyjne
i seminaria w siedzibach oraz w czasie konferencji, targów, wystaw, itp.),
• popularyzacja wśród młodzieży uczącej się KULTURY BEZPIECZEŃSTWA rozumianej
jako kształtowanie postaw i zachowań, które przyczyniać się będą do rozwoju
świadomości zagrożeń zawodowych w przyszłej pracy,
• upowszechnianie informacji i wytycznych do samodzielnej oceny ryzyka zawodowego,
• konsultacje dla pracodawców zainteresowanych udziałem w strategii.

2

2.

Do zadań Komisji należy także:
• przyjmowanie informacji o realizacji działań planowych od osób wyznaczonych,
stosownie do deklaracji partnerów strategii,
• przyjmowanie informacji od koordynatora WSOZZ o przyjętych deklaracjach oraz
ewentualnych rezygnacjach partnerów Strategii,
• nadawanie tytułu Honorowego Partnera WSOZZ, o którym mowa w § 4 Regulaminu,
• przyjmowanie ewentualnych wniosków o wykreślenie danego podmiotu z grona
partnerów Strategii. Wnioski takie mogą składać członkowie Komisji.
§4

Na wniosek Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu lub partnerów strategii Komisja może
przyznać tytuł Partnera Honorowego Strategii. Tytuł Honorowego Partnera może być przyznany
każdemu, kto swoim działaniem:
• propaguje ideę Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020.
• podejmuje skuteczne i spektakularne działania na rzecz realizacji celów Strategii
zmierzających do ograniczania zagrożeń zawodowych.
• jest laureatem konkursów organizowanych w ramach Wielkopolskiej Strategii
Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020.
§5
1.

2.

3.
4.

Komisja będzie odbywała w pełnym składzie spotkanie plenarne raz w roku, w pierwszym
kwartale danego roku kalendarzowego, w czasie którego podsumuje działania podjęte w
ramach Strategii w roku poprzednim oraz przyjmie plan działań na kolejny rok
kalendarzowy.
Komisja może odbywać spotkania robocze w ciągu roku w pełnym składzie lub
częściowym, w terminach - w zależności od potrzeb związanych z realizacją zadań ujętych
w planach rocznych - przyjętych na spotkaniu plenarnym.
Przewiduje się odbywanie posiedzeń komisji w niepełnym składzie na posiedzeniach
tematycznych.
W posiedzeniach komisji przewiduje się możliwość uczestnictwa partnerów nie będących
członkami komisji, którzy zadeklarowali swój udział w WSOZZ.
§6

Posiedzenia Komisji zwołuje Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu z własnej inicjatywy lub
na uzasadniony wniosek członków Komisji.
§7
Posiedzenia Komisji są protokołowane.
§8
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zapewnia Komisji obsługę biurową związaną z
jej działalnością, wyznaczając do tych prac swego pracownika, będącego sekretarzem Komisji.

