
Dożynki wojewódzkie

 

Uroczyste nabożeństwa, orszak z wieńcami dożynkowymi i tradycyjne dzielnie się chlebem upieczonym z ziaren
zebranych z tegorocznych plonów, a następnie huczna zabawa – w niedzielę (12.09) podlascy rolnicy podziękowali
za zebrane plony. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbyły się w Dąbrowie Białostockiej. Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku podczas święta plonów reprezentował zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds.
Prawno-Organizacyjnych Jarosław Janowicz.

Wśród wielu wystawców, podczas dożynek swoje stanowisko informacyjne zorganizował także Okręgowy
Inspektorat Pracy w Białymstoku, gdzie zainteresowane osoby uzyskały niezbędne informacje dotyczące
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz prawnej i technicznej ochrony prawa pracy. Osoby odwiedzające
stoisko informacyjne otrzymały bezpłatne informatory, wydawnictwa z zakresu prawa pracy, bhp, legalności
zatrudnienia oraz materiały prewencyjne.

Ponadto w ramach kampanii pod nazwą „Prawa przez cały rok” prowadzonej przez Europejski Urząd ds. Pracy
(ELA) wspieranej przez Państwową Inspekcję Pracy, zainteresowane osoby uzyskały bezpłatną poradę prawną w
zakresie przepisów dotyczących pracy sezonowej. Kampania ta prowadzona jest
w celu rozpowszechnienia informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników
sezonowych zatrudnianych w krajach Unii Europejskiej.

Jednym z punktów programu dożynek wojewódzkich było uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród oraz
pamiątkowych statuetek dla laureatów konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”. Konkurs organizowany jest przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Białymstoku. Patronat nad konkursem objęli:

- Wojewoda Podlaski,

-  Marszałek Województwa Podlaskiego.

W czasie tegorocznych żniw pracownicy OIP w Białymstoku oraz OR KRUS w Białymstoku przeprowadzili 246
wizytacji prac żniwnych (polowych i transportowych). W każdym przypadku przedstawiciel organizatora sporządzał
kartę wizytacji oceniając stan bezpieczeństwa prowadzonych prac według zasad opublikowanych w regulaminie
konkursu.  Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

- I Miejsce: Paweł Karp, zam. Krasnoborki, gm. Sztabin

- II Miejsce: Paweł Jaroś, zam. Franckowa Buda, gm. Janów

- III Miejsce: Wojciech Lengiewicz, zam. Korycin, gm. Korycin

Fundatorami nagród, pamiątkowych statuetek oraz pucharów w konkursie byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w
Białymstoku, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku, Podlaski Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 


