
Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego . Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy 

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera 

kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 

na poziomie krajowym 
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www.healthy-workplaces.eu 

Informacje na temat polskiej edycji kampanii  

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 

Kampanii patronują:  
 

- Minister Pracy i Polityki Społecznej 

- NSZZ „Solidarność” 

- Pracodawcy RP 

- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 

 

Kampanię wspiera Grupa Doradcza:  

- Państwowa Inspekcja Pracy 

- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

- Forum Związków Zawodowych 

- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 

- Business Centre Club 

- Pracodawcy RP 

- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
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Pracodawcy: 

• wykształcenie przekonania, że zarządzanie stresem jest ważne z punktu 

widzenia wymagań prawnych, sukcesu firmy oraz motywacji i zdrowia 

personelu, i że wymaga wdrożenia odpowiednich środków na poziomie 

organizacji. 

 

Pracownicy: 

• przekonanie pracowników o tym, że stres związany z pracą to kwestia 

organizacyjna dotycząca procesu pracy, a występowanie zjawiska stresu 

zawodowego należy zgłaszać pracodawcy. 

 

Grupy docelowe kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 
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•  pracodawcy z sektora publicznego i prywatnego  

•    (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) 

•  menedżerowie, kadra kierownicza i pracownicy 

•  specjaliści BHP 

•  przedstawiciele związków zawodowych 

•  stowarzyszenia pracodawców 

•  ośrodki edukacyjno-szkoleniowe 

•  instytucje i organizacje ubezpieczeniowe i prewencyjne. 

 

Do udziału w kampanii są zachęcani: 
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 Materiały informacyjne: 

- plakat 

- ulotka  

- ulotka Konkursu Dobrych Praktyk  

- przewodnik po kampanii  

- przewodnik po narzędziach wspomagających zarządzanie 

zagrożeniami psychospołecznymi (online) 

 Materiały promocyjne: długopisy, notesy, torby – wzmacniające 

wizualizację kampanii /dostępne w maju/ 

 

 
 

Materiały informacyjne i promocyjne kampanii  

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 
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Materiały informacyjne i promocyjne kampanii  

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 

Zamówienie na materiały informacyjne: 

• do pobrania ze strony stres.ciop.pl  

• wysyłka pocztowa lub odbiór osobisty na ul. Czerniakowskiej 16 
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Internetowy przewodnik EU-OSHA  

dotyczący zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi (dostępny w drugiej połowie 2014 r. ) 

Przewodnik jest przeznaczony w szczególności dla osób 

pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach: 

• zawiera przystępne opisy stresu i zagrożeń 

psychospołecznych w miejscu pracy, ich przyczyn i 

skutków 

• wskazuje, w jaki sposób wykrywać problemy na 

wczesnym etapie 

• przedstawia praktyczne przykłady sposobów 

zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i radzenia 

sobie z nimi 

• dostarcza informacji potwierdzających, że zarządzanie 

zagrożeniami psychospołecznymi w mikro- i małym 

przedsiębiorstwie jest nie tylko możliwe, ale również 

opłacalne. 

  

https://www.healthy-workplaces.eu 

Narzędzia wspomagające zarządzanie stresem i innymi zagrożeniami  

psychospołecznymi, dostępne w Internecie, promowane w ramach kampanii (1) 
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Narzędzia dostępne na poziomie krajowym – informacje o nich i linki na stronie 

kampanii (stres.ciop.pl): 

Narzędzia wspomagające zarządzanie stresem i innymi zagrożeniami  

psychospołecznymi, dostępne w Internecie, promowane w ramach kampanii (2) 
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Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii  
na poziomie krajowym? 
 

Firmy mogą wziąć w kampanii udział na wiele sposobów: 

  

• publikując i upowszechniając materiały kampanii (można je zamówić lub pobrać ze strony 

internetowej kampanii stres.ciop.pl)  

• biorąc udział w seminariach, konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach 

kampanii  

• organizując własne przedsięwzięcia takie jak np. konferencje, seminaria czy warsztaty dla 

pracowników, w zależności od możliwości i inwencji firmy  

• zwracając szczególną uwagę na kwestie psychospołeczne w procesie oceny ryzyka 

zawodowego  

• stosując i promując narzędzia do zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi 

związanymi z pracą (ich lista i informacje o nich są dostępne na stronie stres.ciop.pl)  

• biorąc udział w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk. 

http://www.healthy-workplaces.eu/
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Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii  
na poziomie krajowym? 
 

 

stres.ciop.pl 

zakładka „Partnerzy kampanii” 
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 Co zyskują partnerzy kampanii? 

 

Pierwszeństwo w dostępie do warsztatów i szkoleń  

   organizowanych w ramach kampanii  

Udział przedstawicieli Krajowego Punktu Centralnego  

    EU-OSHA w spotkaniach organizowanych przez partnerów 

Promocję firmy/organizacji na stronie internetowej kampanii  

   i CIOP-PIB oraz w mediach społecznościowych  

Plakaty i wybrane wydawnictwa CIOP-PIB  (bezpłatnie) 

Możliwość umieszczenia logotypów EU-OSHA, CIOP-PIB 

   i kampanii w swoich materiałach  

Dyplom partnera kampanii lub podziękowanie przesłane  

   do kierownictwa firmy.   

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii  
na poziomie krajowym? 
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Kalendarium polskiej edycji kampanii w 2014 r. (1) 

 

 
 

Kwiecień 

 Otwarcie kampanii, konferencja prasowa (7 kwietnia, Warszawa) 

 Konferencja „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” (10 kwietnia, Poznań)  

 Seminarium „Stres w pracy” dla firm i osób indywidualnych zainteresowanych 
udziałem w kampanii (23 kwietnia, Warszawa) 

 Ogłoszenie Konkursu Dobrych Praktyk  

 

Maj  

 Seminarium „Stres i inne zagrożenia zawodowe w pracy nauczyciela”, (22 maja, 
Goraj, we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb 
BHP, Oddział Piła) 

 

Czerwiec 

 Konferencja „Stres w pracy” (3 czerwca, Częstochowa, we współpracy z 
Politechniką Częstochowską) 

 Seminarium „Stres i inne zagrożenia zawodowe w pracy nauczyciela”  

    (12 czerwca, Czchów, we współpracy z Siecią Ekspertów ds. BHP) 
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Kalendarium polskiej edycji kampanii w 2014 r. (2) 
 

 

 

Wrzesień 

 Seminarium nt. stresu w sektorze transportu (Muzeum Drogownictwa, Szczucin, 
we współpracy z Siecią Ekspertów ds. BHP) 

 Konferencja nt. stresu zawodowego (19 września, Starogard Gdański, we 
współpracy z POLPHARMA SA) 

 

Październik  

 Rozstrzygnięcie Konkursu Dobrych Praktyk 

 Konferencja „Stres w pracy” (Wrocław, we współpracy z Państwową Inspekcją 
Pracy) 

 Pokaz filmu nagrodzonego w konkursie EU-OSHA na film poruszający temat 
warunków pracy (Wrocław) 
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Dane do kontaktu: 

Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA 

CIOP-PIB 

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

Tel. 22/ 623 36 77 

E-mail: focalpoint.pl@ciop.pl  

 

 

Strona polskiej edycji kampanii: 

stres.ciop.pl 

/w nowym portalu CIOP-PIB/ 

 
 

 
 Facebook 

Zapraszamy do udziału w kampanii! 

mailto:focalpoint.pl@ciop.pl
http://www.stres.ciop.pl/
https://www.facebook.com/pages/Stres-w-pracy-Nie-dzi%C4%99kuj%C4%99/898242733535320?ref=hl

