Wydarzenia
Materiały z posiedzenia Komisji z dnia 2 lipca 2015 r.
●

●

●

Efekty kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” oraz działalność
prewencyjna PIP w sektorze rolnictwa indywidualnego w 2014 r.
Praktyczne aspekty realizacji kampanii społecznej PIP „Szanuj życie. Bezpieczna praca w
gospodarstwie rolnym” na terenie województwa śląskiego
Założenia i cele związane z kontynuacją kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym” przez PIP w roku 2015

●

Podsumowanie kontroli w zakładach rolnych w roku 2014 (chów koni lub bydła)

●

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe ciągników i maszyn rolniczych

Materiały z posiedzenia Komisji z dnia 17 kwietnia 2014 r.
●

●

●

●

Efekty pierwszego etapu kampanii informacyjno-prewencyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w
gospodarstwie rolnym”, założenia i cele związane z realizacją kampanii przez Państwową Inspekcję
Pracy w roku 2014
Promocja i propagowanie bezpiecznych maszyn i urządzeń ze szczególnym naciskiem na zagrożenia
związane z samodzielnym wykonywaniem napraw i samoróbek
Programy wsparcia dla rolnictwa w Polsce w latach 1994-2013 i ich wpływ na stan modernizacji i
technizacji w Polsce
Praktyczne zastosowanie ilosciowej metody analizy i oceny ryzyka zawodowego (probabilistycznej
metody L) do poprawy stanu BHP przy pracach warsztatowych

Materiały z posiedzenia Komisji z dnia 22 marca 2013 r.

●

Realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy w rolnictwie branżowym i indywidualnym >>>

●

Informacje o wypadkach przy pracy w rolnictwie >>>

●

BHP w Spółkach Hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych – wybrane zagadnienia >>>

Materiały z wcześniejszych posiedzeń Komisji:
●

Prezentacja "Praca obcokrajowców w sektorze rolniczym" >>>

●

Prezentacja "Wypadki przy pracy rolniczej" >>>

UWAGA!!!
Do przeglądania i drukowania plików w formacie pdf konieczne jest zainstalowanie w
komputerze bezpłatnego programu Acrobat Reader w wersji 6.0 lub wyższej.
Tu do pobrania Acrobat Reader wersja 9.2 PL (24,9 MB) >>>>
lub wersja 10.1.0 PL (38 MB) >>>>
Przeglądanie i drukowanie prezentacji umożliwia darmowy program PowerPoint Viewer >>>>

