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Rok 2017 był dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-
OSHA) oraz dla Unii Europejskiej (UE) rokiem ważnym. Był to rok, w którym 
świętowano 60. rocznicę traktatów rzymskich, a Przewodniczący Komisji 
Europejskiej Jean-Claude Juncker ogłosił Europejski filar praw socjalnych. EU-OSHA 
z zadowoleniem przyjęła ten projekt, koncentrujący się na równych szansach, 
trwałym wzroście i uczciwych warunkach pracy — w tym na prawie do bezpiecznych, 
zdrowych i odpowiednio przystosowanych miejsc pracy. W 2017 r. Agencja 
zorganizowała kilka znaczących wydarzeń, takich jak np. spotkanie na szczycie w 
ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Wspólnie z Komisją 
Europejską zorganizowano konferencję na temat narzędzi wspierających ocenę 
ryzyka, przeznaczonych dla mikro i małych przedsiębiorstw (MMP), aby przedstawić 
projekt dotyczący interaktywnych narzędzi internetowych do oceny ryzyka (OiRA) i 
podzielić się dobrymi praktykami w zakresie ich wdrażania . Podczas Światowego 
Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Singapurze EU-OSHA przedstawiła 
również najnowsze wyniki projektu „Oszacowania kosztów i korzyści związanych z 
stanem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy” oraz zademonstrowała swoje 
zaangażowanie w „Plan działania dotyczący substancji rakotwórczych” poprzez 
organizację szeregu aktywności podnoszących poziom świadomości nt. zagrożeń z 
nimi związanych. Innym ważnym dla EU-OSHA wydarzeniem w 2017 r. było 
otrzymanie nagrody Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za wysoki poziom  
administrowania. 

1  Przewidywanie zmian 
W 2017 r. kontynuowano dwuletnie badanie prognozujące pn. „Nowe i pojawiające się 
zagrożenia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) do 2025 r.” 
Celem badania jest zapewnienie decydentom UE, rządom państw członkowskich i partnerom 
społecznym informacji na temat nowych zidentyfikowanych i pojawiających się zagrożeń, jak 
również zachęcenie do debaty na temat polityk i środków, które mogą pomóc w 
zapobieganiu takim zagrożeniom lub w odpowiednim zarządzaniu nimi. 

Wynikiem tego projektu jest raport 
opublikowany w 2017 r. pt. „Kluczowe 
tendencje i czynniki stymulujące zmiany w 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych i miejscu pracy”. W 
raporcie przeanalizowano możliwe 
przyszłe scenariusze związane z 
wpływem cyfryzacji w gospodarce na 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w 
pracy w 2025 r. Raport końcowy, 
streszczenie, broszura oraz komiksy 
przedstawiające cztery scenariusze 
zostaną opublikowane w 2018 r. 

W ramach powyższego projektu 
odnotowano rosnące zainteresowanie 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
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pracą wykonywaną za pośrednictwem platform cyfrowych. W odpowiedzi na nie EU-OSHA 
opublikowała raport pt. „Regulowanie wpływu gospodarki platform internetowych na 
bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy”. 

W lipcu 2017 r. po prezentacjach przedstawionych krajowym punktom centralnym EU-OSHA 
oraz po dyskusjach z nimi, opublikowano poprawione wersje dwóch eksperckich prac 
przeglądowych na temat drukowania 3D oraz technologii monitorowania stosowanych w 
miejscu pracy. 

2  Fakty i liczby 
2.1 ESENER 
W 2017 r. zakończyły się prace nad drugą edycją europejskiego badania przedsiębiorstw na 
temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2), którego celem jest dostarczenie 
informacji na temat obecnego stanu zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w 
pracy w Europie. Przez rok w poszczególnych państwach europejskich miały miejsce 
wydarzenia, konferencje i seminaria mające na w celu promowanie wniosków wynikających z 
ESENER-2; ukończono także zewnętrzną ocenę tego badania. 

W kwietniu 2017 r., w oparciu o wyniki ESENER-2, opublikowano raport na temat udziału 
pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Wyniki analizy jakościowej 
przeprowadzonej w różnych sektorach w siedmiu państwach członkowskich UE potwierdzają 
związek między poziomem zaangażowania kierownictwa w kwestie dot. bezpieczeństwa 
pracy, udziałem pracowników w zarządzaniu tym obszarem, a także między dobrymi 
praktykami z zakresu bhp stosowanymi w miejscu pracy. Streszczenie raportu opublikowano 
w kilku wersjach językowych. 

W raporcie zatytułowanym „Zagrożenia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwie w miejscu 
pracy: wspólna analiza trzech badań” opublikowano efekty współpracy między EU-OSHA, 
Eurostatem i Europejską Fundacją Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Dzięki 
połączeniu wyników badania ESENER-2, badania aktywności ekonomicznej ludności w UE - 
modułu ad hoc dotyczącego wypadków przy pracy oraz innych problemów zdrowotnych 
związanych z pracą, a także 6. Europejskiego Badania Warunków Pracy w Europie, zbiorcza 
publikacja łączy w sobie perspektywy pracowników i przedsiębiorstw i dostarcza 
kompleksowego przeglądu poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Europie. 

2.2 Przeglądy bhp 
W 2017 r. kontynuowano prace nad szeroko zakrojonym projektem badającym szczególne 
praktyki i polityki dotyczące zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w UE. 
Najnowsze wyniki tego projektu opublikowano w dwóch raportach wydanych w 2017 r. W 
jednym z nich przedstawiono przegląd sposobów wspierania bhp w mikro i małych 
przedsiębiorstwach poprzez polityki, strategie i środki praktyczne w oparciu o analizę 44 
przykładów dobrych praktyk z 12 różnych krajów UE. W drugim opisano zidentyfikowane 
przykłady odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem pracy, określające szczegółowo, w 
jaki sposób pośrednicy, organy i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem pracy wspierają 
MŚP w zarządzaniu tym obszarem. EU-OSHA upowszechniła te ustalenia na szczeblach 
krajowych i międzynarodowym, w tym na Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w 
Pracy. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
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W Światowy Dzień Walki z Rakiem (4 lutego 2017 r.) 
opublikowano przegląd pt. „Rehabilitacja i powrót do pracy 
po chorobie nowotworowej”. Jest on efektem projektu 
dotyczącego problemów, z jakimi muszą się zmierzyć 
osoby, które po wygranej walce z rakiem wracają do pracy, 
a także ich pracodawcy. Raport końcowy z tego projektu 
zostanie opublikowany w 2018 r. W grudniu 2017 r. 
opublikowano studium wykonalności dotyczące 
opracowania badania, które będzie mierzyć narażenie 
pracowników na substancje rakotwórcze. Wcześniej 
opublikowano przegląd literatury na temat wykorzystania 
systemów wskaźnikowych i systemów ostrzegania do 
wykrywania chorób zawodowych. 

W 2017 r. EU-OSHA uruchomiła nowy projekt, którego 
celem było przedstawienie dowodów na to, że 
inwestowanie w poziom bezpieczeństwa pracy ma 
uzasadnienie ekonomiczne. W marcu opublikowano raport dotyczący analizy pierwszego 
etapu tego projektu pt. „Szacowanie kosztów wypadków przy pracy i złego stanu zdrowia: 
Analiza europejskich źródeł danych”. Ponadto opracowano model aproksymacji kosztów, 
który pozwolił na oszacowanie kosztów wypadków i chorób związanych z pracą na poziomie 
światowym, unijnym i regionalnym. Szacunki te wykorzystano, by stworzyć przyjazne dla 
użytkownika narzędzie do wizualizacji danych na temat korzyści i kosztów związanych z bhp, 
które jest obecnie dostępne w Internecie. 

Przed przewidzianą na okres 2020–2021 kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” na 
rzecz przeciwdziałania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, EU-OSHA rozpoczęła 
planowanie nowej publikacji - przeglądu mającego na celu poprawę rozumienia tego 
problemu z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, i znalezienie nowych 
sposobów zapobiegania problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. 

3  Narzędzia wspierające zarządzanie bezpieczeństwem 
pracy 
OiRA, platforma oferująca bezpłatne, 
interaktywne narzędzia internetowe, które można 
wykorzystać do przeprowadzania ocen ryzyka w 
miejscu pracy, ma podstawowe znaczenie dla 
działań EU-OSHA służących dotarciu do 
przedsiębiorstw, w szczególności do mikro oraz 
małych przedsiębiorstw i wspieraniu ich w 
zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Aby 
ułatwić pośrednikom i innym zainteresowanym 
stronom rozwijanie narzędzi OiRA, dostęp do 
nich oraz dzielenie się tymi narzędziami i 
związanymi z nimi materiałami z mikro oraz 
małymi przedsiębiorstwami, pod koniec 2016 r. 
strona internetowa OiRA została odświeżona i ponownie uruchomiona, a w ciągu 2017 r. 
promowano jej treści wśród użytkowników sieci. Dodatkowo przez cały rok zachęcano także 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
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do korzystania z nowego zestawu narzędzi promocyjnych, zawierającego m.in. nowy film z 
serii „Napo”  oraz infografikę, które mają wspierać podnoszenie  świadomości na temat OiRA 
i zwiększać wykorzystanie tych narzędzi przez mikro oraz małe przedsiębiorstwa. W 2017 r. 
społeczność OiRA, składająca się z 16 partnerów sektorowych na szczeblu krajowym i 14 na 
szczeblu unijnym, była bardzo aktywna; np. opublikowano 19 nowych narzędzi, zwiększając 
ich całkowitą liczbę do 137, a liczba ocen ryzyka przeprowadzonych z wykorzystaniem 
narzędzi wzrosła z około 22 000 w październiku 2016 r. do prawie 65 000 pod koniec 2017 r. 

4  Podnoszenie świadomości 
4.1 Kampanie informacyjne  

Prowadzona w latach 2016-2017 
kampania „Bezpieczni na starcie, 
zdrowi na mecie” była ogromnym 
sukcesem – w dużej mierze 
dzięki staraniom krajowych 
punktów centralnych EU-OSHA, 
oficjalnych partnerów kampanii i 
partnerów medialnych kampanii. 

Jednym z głównych produktów 
uruchomionych przy pomocy 
kampanii było narzędzie do 
wizualizacji danych 
„Bezpieczniejsze i zdrowsze 
warunki pracy dla osób w każdym 

wieku”, które umożliwia użytkownikowi znalezienie danych faktograficznych i liczbowych na 
temat dotyczące pracowników w poszczególnych państwach członkowskich i w UE jako 
całości. W 2017 r. w dalszym ciągu promowano e-przewodnik „Bezpieczni na starcie, zdrowi 
na mecie”; opracowano obszerny raport dotyczący kampanii, zatytułowany „W kierunku 
pracy przyjaznej osobom starszym w Europie: praca i starzenie się z perspektywy uczenia 
się przez całe życie w ujęciu Agencji UE”, we współpracy z Cedefop, EIGE i Eurofound. 

W 2017 r. odbyły się także wydarzenia poświęcone wymianie dobrych praktyk, w tym 
zorganizowane w marcu przez EU-OSHA dwudniowe spotkanie w Brukseli , które 
obejmowało warsztaty i sesje plenarne dotyczące bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej 
pracy. Wydarzenia organizowali również partnerzy kampanii m.in. we Włoszech i w 
Niemczech. 

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w Valletcie na Malcie odbyło się wręczenie nagród w Konkursie 
Dobrych Praktyk. Nagrody otrzymało dziewięć organizacji, a następne dziewięć zostało 
wyróżnionych. Opracowano również broszurę prezentującą nagrodzone i wyróżnione 
przykłady dobrych praktyk, której wydanie zbiegło się z ceremonią wręczenia nagród. 

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy miał miejsce w dniach od 23 do 27 
października, a w aktywności zorganizowane z tej okazji w mediach społecznościowych 
zaangażowała się rekordowa liczba osób poprzez używanie hashtagu 
#EUhealthyworkplaces. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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Dwudniowe spotkanie na szczycie w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”, 
które zakończyło kampanię 2016–2017, odbyło się w listopadzie w Bilbao. Poza sesjami 
plenarnymi miały miejsce cztery interaktywne sesje równoległe, do udziału w których 
zachęcano publiczność poprzez sondaże oraz sesje pytań i odpowiedzi. Ponad 350 
delegatów biorących udział w szczycie miało okazję do refleksji nad przebiegiem i 
rezultatami kampanią, a także do wymiany dobrych praktyk i nawiązania kontaktów. 

Kolejnym kluczowym elementem kampanii 2016–2017 był „Europejski pakiet wsparcia 
działań na rzecz kampanii” (ECAP), który wspierał krajowe punkty centralne w 
zorganizowaniu ponad 200 działań związanych z kampanią. 

Celem zaplanowanej na lata 2018–2019 kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: 
substancje niebezpieczne pod kontrolą jest wzrost świadomości i wiedzy na temat zagrożeń 
stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury 
zapobiegania tym zagrożeniom. Przygotowania do kampanii podjęto już w 2017 r., m.in. 
uruchomiono licznik na; kampania ma oficjalnie rozpocząć się w kwietniu 2018 r. 

4.2 Działania podnoszące świadomość 
W listopadzie 2017 r. przyznano nagrodę filmową pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” 
ex aequo filmom: „Before the bridge” („Przed mostem”) w reżyserii Lewisa Wilcoxa (Stany 
Zjednoczone) i „Turtle shells” („Żółwie pancerze”) w reżyserii Tuny Kaptana (Niemcy). Jury 
wyróżniło również film „Alien” („Obcy”) w reżyserii Mortezy Atabakiego (Turcja). 

W związku z 20. rocznicą powstania filmów z 
serii „Napo”, EU-OSHA stworzyła specjalne 
rocznicowe logo strony internetowej Napo 
oraz film urodzinowy. Promowano także nowe 
filmy na temat projektu OiRA oraz zdrowia i 
bezpieczeństwa kierowców zawodowych, 
m.in. organizując specjalną kampanię wśród 
osób dojeżdżających do pracy metrem w 
Bilbao, gdzie mieści się siedziba EU-OSHA. 

W 2017 r. EU-OSHA wzięła również udział w 
wielu ważnych wydarzeniach na rzecz podnoszenia świadomości, m.in. w Światowym 
Kongresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który odbył się we wrześniu w Singapurze, a 
także w XXXV Międzynarodowym Kongresie i Targach A+A w Düsseldorfie w Niemczech. 

Rok 2017 był także bardzo aktywny  dla EU-OSHA pod względem działań medialnych – 
pojawiło się 15 nowych wiadomości i komunikatów prasowych, ponad 70 artykułów i 
odpowiedzi na zapytania dziennikarzy, 858 internetowych wycinków prasowych i ponad 8000 
wpisów w mediach społecznościowych. 

Przez cały 2017 r. aktywnie działała strona internetowa EU-OSHA; opublikowano na niej 64 
wiadomości w wersji wielojęzycznej i 112 materiałów informacyjnych; odwiedziło ją ponad 
1,2 mln internautów. Na stronie internetowej kampanii opublikowano 14 wiadomości i 18 
artykułów; do końca 2017 r. stronę odwiedziło 95 000 internautów. EU-OSHA w dalszym 
ciągu wzmacniała swoją obecność na Facebooku, Twitterze, LinkedIn oraz YouTube niemal 
codziennie publikując nowe wpisy w mediach społecznościowych. Wydarzeniu 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
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poświęconemu wymianie dobrych praktyk oficjalnych partnerów kampanii, szczytowi 
kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” i Europejskiemu Tygodniowi Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy towarzyszyło wiele działań podejmowanych w Internecie. 

Wielojęzyczność jest podstawą UE, kluczową dla sukcesu EU-OSHA, w związku z czym 
jednym z najważniejszych dla EU-OSHA wydarzeń w 2017 r. było otrzymanie nagrody 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za wysoki poziom administrowania w 
projekcie realizowanym wraz z EUIPO i Centrum Tłumaczeń UE, dotyczącym opracowania 
narzędzia poprawiającego zarządzanie tłumaczeniami wielojęzycznych stron internetowych. 

5 Budowanie sieci wiedzy 
EU-OSHA na nowo określiła długoterminowe cele OSHwiki, internetowej wielojęzycznej 
encyklopedii informacji z zakresu bhp. W ciągu roku na platformie dodano nowe artykuły, a 
wcześniejsze zredagowano. 

W 2017 r. EU-OSHA współpracowała z Komisją Europejską w opracowywaniu i 
uruchamianiu pilotażowej wersji unijnego systemu informacyjnego w zakresie bhp, który 
obejmie gromadzenie i porównywanie danych dotyczących szeregu wskaźników związanych 
z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy, takich jak np. dane nt. krajowych strategii 
bhp, czy też wypadków przy pracy w UE, co ostatecznie umożliwi interaktywną wizualizację 
tych danych. 

Projekt dotyczący gromadzenia informacji na 
temat strategii bhp na poziomie państw 
członkowskich wszedł w 2017 r. w końcowy 
etap realizacji; jego ustalenia mają przyczynić 
się do rozwoju nowego systemu 
informacyjnego w zakresie bhp. 

We wrześniu w Bilbao odbyło się dwudniowe 
seminarium dotyczące elektronicznych 
narzędzi służących zapobieganiu 
zagrożeniom stwarzanym przez substancje 
niebezpieczne. 

Wraz z Dyrekcją Generalną ds. Zatrudnienia 
EU-OSHA opublikowała e-przewodnik VeSafe 
na temat zagrożeń związanych z pracą stwarzanych przez pojazdy. Zagrożenia te stanowią 
29% wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy w Europie. 

 

6 Tworzenie sieci parnerskich i komunikacja 
korporacyjna 
W 2017 r. Rada Zarządzająca spotkała się dwa razy, aby przyjąć projekt dokumentu 
programowego 2018–2020, a Biuro spotkało się, aby omówić długoterminowy kierunek 
działań Agencji. Odbyło się również spotkanie EU-OSHA z Grupą Doradczą ds. komunikacji  
i podnoszenia świadomości oraz z Grupą Doradczą ds. wiedzy o bhp celem omówienia 
spraw związanych z kampanią i innych trwających projektów. 

© EU-OSHA  
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https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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Przez cały 2017 r. EU-OSHA w dalszym ciągu tworzyła sieci partnerskie i pogłębiała stosunki 
z europejskimi instytucjami i zainteresowanymi stronami. Agencja w pełni wspiera tworzenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych, który jednoznacznie definiuje bezpieczeństwo i zdrowie 
w pracy jako podstawowe prawo socjalne, oraz współpracuje w tym zakresie z Komisją. 
Ponadto w 2017 r. EU-OSHA wniosła konstruktywny wkład w debatę na temat ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Zatrudnienia, przyjęła delegację posłów do Parlamentu Europejskiego 
na wizycie studyjnej w Bilbao i w dalszym ciągu przeznaczała środki na „Plan działania 
dotyczący substancji rakotwórczych”. 

EU-OSHA wysoko ceni sobie dobre relacje z partnerami, w szczególności z krajowymi 
punktami centralnymi i Europejską Siecią Przedsiębiorczości. Krajowe punkty centralne 
krajów Beneluksu po raz pierwszy zorganizowały w Belgii wspólne wydarzenie w ramach 
kampanii; punkty centralne z krajów nordyckich również spotkały się, aby opracować 
wspólne działania regionalne. W 2017 r. EU-OSHA kontynuowała bliską współpracę z EEN; 
Ambasadorowie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EEN będą zaangażowani w 
uruchomienie i realizację kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” na okres 2018–
2019. 

EU-OSHA wspiera kraje Bałkanów Zachodnich i Turcji w integracji z europejski założeniami i 
standardami bezpieczeństwa pracy ;  w 2017 r. odnowiono finansowanie w ramach 
Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej. Spotkania punktów centralnych, szkolenia i warsztaty 
w ramach tego działania doprowadziły do polepszenia rozumienia europejskich praktyk w 
zakresie bhp i rozwoju dialogu społecznego w całym regionie. 

  

© TNO 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE 

Publikacje bezpłatne: 

• jeden egzemplarz: 

w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) 

• kilka egzemplarzy (lub mapy, plakaty): 

w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm) 

w delegaturach Unii Europejskiej w krajach poza UE: (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm) 

kontaktując się z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct 

(http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm)  

lub dzwoniąc pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11 (numer bezpłatny w całej UE) (*). 

 
(*) Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy,  

 hotele lub telefony publiczne mogą naliczać opłaty). 

Publikacje płatne: 

• w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) 

 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Europejska Agencja  
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Hiszpania 
Тel.: +34 944358400 
Faks: +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) stawia sobie za 

cel uczynienie Europy bezpieczniejszym, 

zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. 

Agencja bada, opracowuje i rozpowszechnia 

wiarygodne, zrównoważone i bezstronne 

informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia w 

pracy oraz organizuje ogólnoeuropejskie 

kampanie informacyjne. Agencja została 

ustanowiona przez Unię Europejską w 1994 r. i 

ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; zrzesza ona 

przedstawicieli Komisji Europejskiej, 

przedstawicieli rządów państw członkowskich, 

przedstawicieli organizacji pracodawców i 

pracowników, a także czołowych specjalistów z 

każdego z państw członkowskich UE i państw 

spoza UE. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/

	1  Przewidywanie zmian
	2  Fakty i liczby
	2.1 ESENER
	2.2 Przeglądy bhp

	3  Narzędzia wspierające zarządzanie bezpieczeństwem pracy
	4  Podnoszenie świadomości
	4.1 Kampanie informacyjne
	4.2 Działania podnoszące świadomość

	5 Budowanie sieci wiedzy
	6 Tworzenie sieci parnerskich i komunikacja korporacyjna



