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Młodzi pracownicy – bezpieczny start

Bezpieczny start młodych pracowników w pracy jest w roku 2006 tematem
kampanii Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,
organizowanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, krajach kandydujących
i krajach EFTA, przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
w Bilbao. Kampania jest organizowana we współpracy z Krajowymi Punktami
Centralnymi Agencji. Funkcję takiego Punktu pełni w Polsce Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Ze statystyk europejskich wynika, że ryzyko wypadku przy pracy wśród młodych
pracowników (18−24 lata) jest co najmniej o połowę wyższe, niż w przypadku
pracowników ze starszych grup wiekowych. W Polsce, w roku 2004 wypadkom
przy pracy uległo ponad 87 000 osób, w tym aż 22 600 w wieku 20−29 lat.
Najwięcej osób, które uległy wypadkom, było wśród pracowników zatrudnionych
krócej niż rok, a prawie połowę wszystkich poszkodowanych stanowiły osoby
o stażu krótszym niż 2 lata. Powodem tego zjawiska są między innymi:
brak u młodych ludzi doświadczenia w pracy i świadomości występujących
w niej zagrożeń, niedostateczne przeszkolenie młodych pracowników, brak
świadomości wśród pracodawców konieczności szczególnego nadzoru młodych
pracowników, zapewnienia im ze strony firmy odpowiednich informacji,
instruktaży i szkoleń. Osoby młode nie mają dostatecznego doświadczenia
życiowego, a ich wiedza na temat różnych zagrożeń, o ile ją posiadają,
jest z reguły teoretyczna. Brak im psychicznej i fizycznej dojrzałości i wyobraźni,
jakie mogą być skutki zagrożeń, a także umiejętności i nawyku szybkiego
i skutecznego reagowania w sytuacji zagrożenia. Młodzi pracownicy często
nie są świadomi ani zagrożeń istniejących w miejscu pracy, ani swoich praw
i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowym
czynnikiem utrudniającym młodym osobom w Polsce bezpieczne wykonywanie
pracy, jest konieczność radzenia sobie na trudnym i wymagającym rynku pracy
(umowy czasowe, praca niskopłatna, na część etatu, niski status młodego
pracownika, praca w małych firmach o niskiej kulturze bezpieczeństwa, itp).
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Patronat
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Minister Edukacji i Nauki
Główny Inspektor Pracy
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Organizatorzy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Temat
Młodzi pracownicy – bezpieczny start

Cel
Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały we współczesnej
formie problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy – członkowie związków twórczych,
absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą.

Dane techniczne
Format plakatu: B2 – 50 x 70 cm w układzie pionowym
Projekty plakatów należy nakleić na sztywne podłoże. Z tyłu projektu, w prawym
górnym rogu, musi być umieszczone sześciocyfrowe godło. Do każdej pracy należy
dołączyć kopertę (nakleić z tyłu pracy) oznaczoną tym samym godłem, w której
muszą się znaleźć następujące informacje: godło, imię i nazwisko autora lub autorów,
dokładny adres, numer telefonu, nazwa uczelni, którą ukończył lub w której studiuje
autor, oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora lub zespołu
oraz zgoda na podanie nazwiska autora (autorów) na wystawie pokonkursowej
i w katalogu wystawy. Jeżeli praca ma wersję elektroniczną, prosimy o jej
dołączenie na płycie CD. Liczba projektów zgłoszona przez autora lub zespół
nie jest ograniczona.

Termin
Prace należy przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 15 czerwca 2006 r.

Adres
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czerniakowska 16, 00−701 Warszawa

Wystawa
Organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy pokonkursowej i wydanie katalogu,
w którym znajdzie się 50 najlepszych prac.
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Jury
prof. Joanna BARTOSZEWSKA – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
mgr inż. Przemysław BŁASZCZYK – Techniczne Zakłady Naukowe
prof. Tomasz BOGUSŁAWSKI – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Adam GEDLICZKA – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Katarzyna KITAJEWSKA – Główny Inspektorat Sanitarny
prof. dr hab. med. Danuta KORADECKA – Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy
inż. Jerzy KOWALSKI – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ryszard ŁEPIK – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Sławomir MĘCINA – KG Ochotnicze Hufce Pracy
mgr inż. Iwona PAWLACZYK – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
Mieczysław PIRÓG – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
prof. Władysław PLUTA – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Maciej PRÓSZYŃSKI – Związek Rzemiosła Polskiego
prof. Marek STAŃCZYK – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Anna WASIAK – Ministerstwo Edukacji i Nauki
mgr inż. Leszek ZAJĄC – Państwowa Inspekcja Pracy

Nagrody
III nagroda – 5000 zł
III nagroda – 3000 zł
III nagroda – 2000 zł
oraz 5 wyróżnień po 1000 zł.
Jury ma prawo innego podziału sumy przeznaczonej na nagrody.
Za prace wykorzystane do druku autorzy otrzymają honorarium w wysokości 1500 zł.
Prace nagrodzone, wyróżnione i pozostałe zakwalifikowane do wystawy pozostają
własnością Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Wypłata nagród nastąpi w czasie
uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej w październiku 2006 r. W celu promocji
konkursu i wystawy, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zgłoszonych
do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego honorarium. Nadesłanie prac
na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.

Zwrot prac
Autorzy prac nienagrodzonych, niewyróżnionych i niezakwalifikowanych do wystawy
mogą odebrać swoje prace w dniach od 13 do 24 listopada 2006 r.
Za prace nieodebrane w terminie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Sekretariat organizacyjny konkursu
Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu mgr Marta Derlicka
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czerniakowska 16, 00−701 Warszawa
tel. (0 22) 623 36 86, fax (0 22) 623 32 64,e−mail: mader@ciop.pl
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