
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników 
Służby BHP 

Oddział w Opolu 

„Aktywni w pracy” 

- podsumowanie 



Podjęte inicjatywy: 

1.  Konkurs plastyczno-fotograficzny „Aktywni w pracy, aktywni 
poza pracą w dobie pandemii” 

2.  Seminarium „Aktywni w pracy, aktywni poza pracą – dobre 
praktyki” – w trakcie przygotowania 

3.  70 szczytów na 70-lecie CIOP – OSPSBHP Opole zdobywa 
polskie góry 

4.  Ruch to zdrowie  – tyle kilometrów ile dni istnieje OSPSBHP 
Opole (20 lat) 

5.  Akcja informacyjna na Fb „Aktywna sobota” 

6.  I Charytatywny Bieg Behapowca 



Konkurs plastyczno-fotograficzny „Aktywni w 
pracy, aktywni poza pracą w dobie pandemii” 

 

Komisja konkursowa jest w 
trakcie oceny przesłanych prac, 

laureaci zostaną powiadomieni o 
wynikach, nagrody będą 

przekazane indywidualnie, w 
uzgodnieniu z opiekunami. 



Przykładowe prace: 



Akcja informacyjna na Fb „Aktywna sobota” 

 

Przekazanie informacji o 
lokalnych możliwościach 

rekreacji, relacje z 
wyzwań, praktyczne 

porady. 
Akcja ciągła. 

Promocja zdrowego stylu 
życia, odżywianie, badania 

itp..  



Przykładowe posty: 



Ruch to zdrowie  – tyle kilometrów ile dni 
istnieje OSPSBHP Opole (20 lat) 

 



Przykłady aktywności: 



Przyjęte zasady punktacji: 

• 1 km spaceru – 1 pkt 

• 1 km biegu – 2 pkt 

• 1 km jazdy rowerem lub na rolkach – 1 pkt 

• turystyka górska punktowana zgodnie z 
zasadami dla GOT PTTK (1 km trasy – 1 pkt + 
100 m przewyższenia – 1 pkt) 

 



Osiągnięty wynik: 

Termin zakończenia wyzwania: 
12.03.2021r. – jubileusz 20-lecia 

Powstania Oddziału w Opolu 

Do końca pozostało: 
913 pkt 

Nasz cel: 
7300 pkt 



 
I Charytatywny Bieg Behapowca 

(wirtualny) 

 
Połączenie promocji 

aktywności fizycznej z 
celem charytatywnym 



Podsumowanie biegu: 



Podsumowanie biegu: 



PODZIĘKOWANIA DLA: 

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy  

– Państwowego Instytutu Badawczego  

– za włączenie się w organizację i promocję biegu 
oraz ufundowanie pamiątkowych medali 

Portalu dostartu.pl  

– za obsługę płatności i rezygnację z należnej 
prowizji 

Wszystkim uczestnikom  

- za zaangażowanie i wsparcie akcji 



Projekt medalu: 



ZAPROSZENIE: 

Zapraszamy na kolejną edycję naszego biegu, 
która planowana jest na kwiecień 2021r.  

z okazji  

Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy 

 

(oczywiście zachowamy cel charytatywny) 

 



70 szczytów na 70-lecie CIOP  
– OSPSBHP Opole zdobywa polskie góry 

 



Ambitny cel – a jak z wynikiem? 

70 szczytów – 23.08.2020r. 
-podnosimy stawkę do 2 x 140 

 
- A jak się skończyło? – o tym na końcu. 

 
 



Napisali o nas: 

CIOP-PIB 
Miesięcznik 

„Bezpieczeństwo Pracy” 



                     Ciekawostki 



Warunki nie zawsze sprzyjały 

Ale pogoda to nie przeszkoda ! 



Dla takich widoków warto wstać wcześnie 



Oficjalny wynik: 

25 listopada 2020 r. 

209 szczytów 

Zabrakło 1? 
NIE ! 



ZAPROSZENIE: 

Co prawda jest „tylko” 209 szczytów ale to nie 
przypadek. 

 

Będzie 210!!! 

 

Zapraszamy na oficjalne zakończenie wyzwania w 
dniu 28.11.2020r. – cel – Babia Góra. 

 
(Jeśli chcecie dołączyć do Naszej ekipy zapraszamy.  

Kontakt: 512318466 lub opole@ospsbhp.pl) 


