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Kluczowe działania w 2011 r. 
Pod przewodnictwem nowego dyrektora - Christy Sedlatschek, która w 2011 r. 
przejęła obowiązki wypełniane dotychczas przez Jukę Takalę, Agencja, pomimo 
trudnego  otoczenia gospodarczego  kontynuowała działania na rzecz 
promowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), dowodząc że poświęcanie 
czasu i zasobów na działania w zakresie BHP to inwestycja, a nie koszt, oraz że 
dobre wyniki w zakresie bezpieczeństwa pracy są dla przedsiębiorstwa korzystne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károly György, Przewodniczący Rady EU-OSHA i Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA 

GROMADZENIE I ANALIZOWANIE INFORMACJI 
 

Europejskie Obserwatorium Ryzyka 
Główny projekt Agencji zatytułowany „Prognoza”, charakteryzuje się wykroczaniem poza tylko 
przewidywanie zagrożeń pojawiających się w miejscu pracy oraz podejmowanie prób przewidywania ich 
w dłuższej perspektywie. Polega przede wszystkim na opracowywaniu scenariuszy dla określonych 
obszarów tematycznych poprzez analizowanie, co się może wydarzyć, jeżeli nastąpią pewne zmiany 
technologiczne lub społeczne, oraz określaniu skutków dla BHP, na które decydenci, dysponując wiedzą, 
mogą reagować. Pierwszy projekt „Prognozy” koncentruje się na zielonych miejscach pracy (ang. green 
jobs), które dotyczą technologii lub praktyk, ukierunkowanych na ograniczenie szkodliwego wpływu na 
środowisko.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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W 2011 r. opublikowano report identyfikujący 
najważniejsze przyczyny zmian, jak również 
kolejny raport dotyczący kluczowych technologii 
w tym obszarze, które mogą wpłynąć na 
bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy; 
rozpoczęto również prace nad przygotowaniem 
scenariusza w zakresie identyfikowania i 
testowania określonych alternatywnych 
wariantów wydarzeń w przyszłości, aby przez 
dostarczenie takich informacji wspomagać 
procesy decyzyjne.  

Badania oparte na  przeglądach  i analizie 
innych projektów, obejmowały wyniki 
dwuletniego zadania dotyczącego pracy kobiet 
w aspekcie bezpieczeństwa pracy oraz 
szczególnych wyzwań pod względem zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie stwarza obecnie większa 
liczba kobiet na rynku pracy. W opublikowanym 
streszczeniu tych wynikówzarysowano nowe 
zagrożenia i tendencje w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa kobiet w pracy.  

Kolejny ważny projekt realizowany w ubiegłym 
roku dotyczył opracowania „OSHwiki” – 
autoryzowanych przez Agencję informacji na 

temat bezpieczeństwa pracy, przeznaczonych do umieszczenia w Wikipedii. Agencja pracuje nad 
utworzeniem bazy artykułów, które będą stanowiły podstawę „OSHwiki”. Jej uruchomienie zaplanowano 
na 2013 r, a pierwsza partia ponad 60 artykułów została niedawno przekazana do kolejnego etapu edycji.  
 
Jednym z głównych projektów Agencji w ostatnich latach było europejskie badanie przedsiębiorstw na 
temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER), które po raz pierwszy obrazuje w czasie 
rzeczywistym, w jaki sposób w Europie zarządza się wybranymi  zagrożeniami występującymi w miejscu 
pracy. Projekt obejmował gromadzenie informacji na temat sposobów radzenia sobie z zagrożeniami w 
miejscach pracy, uzyskiwanychod kadry kierowniczej i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i 
higienę pracy z całej Europy. . W szczególności koncentrowano się na zagrożeniach psychospołecznych, 
takich jak stres związany z pracą, przemoc i nękanie. Celem projektu było dostarczenie decydentom 
informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji, jak również wsparcie przedsiębiorstw i organizacji, przez 
doświadczeń innych podmiotów w zakresie radzenia sobie z tymi zagrożeniami. W 2011 r. rozpoczął się 
proces drugiej analizy danych, które zgromadzono w 
ramach badania.  
 
W 2011 r. opublikowano również raport, w którym 
zestawiono dane krajowe i unijne, pokazujące, że że 
problem przemocy i nękania w pracy jest w Europie 
coraz poważniejszy.  

  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/pl/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/pl/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Informacje o środowisku pracy 

Agencja przygotowała w 2011 roku szereg publikacji 
służących kampanii na rzecz bezpieczeństwa  
eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. 
Opublikowano przewodnik i biuletyn na temat 
bezpiecznej eksploatacji maszyn w rolnictwie. 
Opracowano i wydano przegląd polityki i biuletyn 
informacyjny na temat legionelli i choroby legionistów. 
Ukazały się e-fakty dotyczące bezpiecznej eksploatacji 
w odniesieniu do przenośnych narzędzi w 
budownictwie, statków rybackich oraz związanego z 
pracą bezpieczeństwa na drodze.  . Opublikowano 
przykłady rozwiązań nagrodzonych w europejskim 
konkursie Dobrych Praktyk k oraz wydano magazyn pt. 
„Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy”,  poświęcony kampanii na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji 
maszyn i urządzeń. 

 

Przez cały rok prowadzono również prace nad przygotowaniem materiałów informacyjnych i 
promocyjnych na potrzeby kolejnej kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, zaplanowanej 
na lata 2012–13 i zatytułowanej „Partnerstwo dla prewencji”. 

 

We wrześniu 2011 r. oficjalnie udostępniono internetowe narzędzie do interaktywnej oceny ryzyka 
(OiRA), będące rezultatem kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego. Agencja dokładała również 
starań, aby pokazać i wypromować potencjał tego narzędzia, które można dostosowywać do 
specyficznych potrzeb sektorów oraz dopasowywać do wymogów lokalnych. 

 
 

Od wielu lat Agencja jest zaangażowana w 
projekt, w ramach którego są analizowane 
zagrożenia związane z pracą w sektorze 
transportu drogowego, inne niż wypadki 
drogowe. Opublikowano wiele 
dokumentów na temat dobrych praktyk 
dotyczących BHP w tym sektorze, m.in.: 
raport „BHP w liczbach”, raport dotyczący 
zarządzania zagrożeniami dla kierowców, 
przegląd wypadków z udziałem kierowców 
i ponoszonych przez nich obrażeń, 
biuletyny dotyczące dobrych praktyk w 
zarządzaniu zagrożeniami dla kierowców 

oraz prowadzenia kampanii dotyczącej BHP w tym sektorze, raport dotyczący sposobów docierania do 
kierowców z informacjami na temat BHP, przegląd dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/pl/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/pl/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/pl/campaigns/hw2008/front-page/view
https://osha.europa.eu/pl/sector/road_transport/index_html
https://osha.europa.eu/pl/sector/road_transport/index_html
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/pl/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
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zdrowia dostawców i kurierów, a także przegląd dobrych praktyk w odniesieniu do bezpieczeństwa i 
zdrowia taksówkarzy.  

Przygotowano szereg publikacji, m.in.: raport na temat promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy, 
przewodnik na temat stosowania zachęt ekonomicznych w ramach wynagrodzenia za inwestycje w BHP, 
przegląd zagrożeń związanych z BHP występujących w sektorze służb ratunkowych, raport na temat 
zagrożeń w sektorach budownictwa, ochrony zdrowia i HORECA (hotele, restauracje, catering) oraz 
raport na temat sposobów oceny stanu kultury zdrowia i bezpieczeństwa w organizacjach. 

 
 
KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA 
Rok 2011 był drugim i zarazem ostatnim rokiem realizacji kampanii na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji 
maszyn, urządzeń i budynków, realizowanej w cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. . Kampanie te 
„ są obecnie największymi przedsięwzięciami tego typu na świecie - poza państwami członkowskimi UE 
obejmują także państwa będące członkami EFTA, kraje ubiegające się o członkostwo oraz kraje 
kandydujące do UE. 
Najnowsza kampania, która 
tak jak poprzednie dociera 
do milionów europejskich 
pracowników, pobiła rekord, 
jeżeli chodzi o poziom ich 
zaangażowania. Jej celem 
było podnoszenie poziomu 
wiedzy na temat znaczenia 
odpowiedniej eksploatacji  
miejsca pracy dla 
bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników. W X 
Europejskim Konkursie 
Dobrych Praktyk, którego 
finał odbył się w 
Budapeszcie,  w Światowym 
Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, doceniono organizacje, które wykazały się 
innowacyjnością w tym obszarze.  

Laureaci Konkursu Dobrych Praktyk odbierający swoje certyfikaty 

Aby wzmocnić przesłanie kampanii. w dalszym ciągu zwiększano liczbę organizacji partnerskich z którymi 
Agencja współpracowała w realizacji kampanii na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji,. Około 53 
organizacji z sektora publicznego i prywatnego zostało oficjalnymi europejskimi partnerami kampanii ; za 
pomocą różnorodnych działań wspierały one Agencję  w upowszechnianiu informacji o znaczeniu 
bezpieczeństwa  eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. .  
 

 

 

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/pl/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/pl/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/pl/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/pl/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/pl/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/pl/campaigns/hw2010/partners
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Od lewej: María Luz Rodríguez, hiszpańska Sekretarz Stanu ds. Zatrudnienia, László Andor, Komisarz ds. Zatrudnienia, 
SprawSpołecznych i Włączenia Społecznego, Dyrektor EU-OSHA Christa Sedlatschek oraz Javier Ruiz, Zastępca Doradcy ds. 
Zatrudnienia rządu baskijskiego 

 

Zakończenie kampanii na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji odbyło się w listopadzie 2011 r. Miał wtedy 
również miejsce dwudniowy szczyt poświęcony zdrowym i bezpiecznym miejscom pracy, na którym 
eksperci ds. BHP i decydenci spotkali się, , aby omówić wyniki kampanii i podzielić się wiedzą o dobrych 
praktykach.  

Do innych istotnych i poszerzających wiedzę wydarzeń, 
zorganizowanych w ramach kampanii, należą: europejski 
konkurs fotograficzny, do którego zgłosiło się ponad 2 500 
uczestników, oraz nagroda filmowa pn. „Zdrowe miejsca 
pracy”, którą Agencja przyznaje na festiwalu filmowym DOK 
Leipzig za najlepszy film dokumentalny poświęcony 
zagadnieniom związanym ze zdrowiem w pracy. . 

Agencja realizowała również badania w terenie, którym było  
ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej dotyczące 
postrzegania kwestii BHP w Europie. Badanie 
przeprowadzone przez firmę Ipsos Mori objęło 36 000 
wywiadów w ponad 30 państwach. Poruszało takie 
zagadnienia, jak np. aktywne starzenie się i zagrożenia 
psychospołeczne. 

Agencja przygotowała kolejne materiały służące podnoszeniu 
świadomości, w których występuje popularna postać 
rysunkowa – Napo. Wśród nich znalazł się internetowy 
zestaw dla nauczycieli szkół podstawowych, obejmujący 

http://osha.europa.eu/pl/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/pl/campaigns/competitions/hw_film_award_2011/index_html
https://osha.europa.eu/pl/campaigns/competitions/hw_film_award_2011/index_html
http://osha.europa.eu/pl/safety-health-in-figures/index_html
http://osha.europa.eu/pl/safety-health-in-figures/index_html
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
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przykładowe scenariusze lekcji, pomocne we  włączaniu tematyki BHP do zajęć szkolnych. Wydano 
również DVD poświęcone transportowi w miejscu pracy pt. „Bezpieczeństwo transportu” oraz klip „Płuca 
w pracy”, przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Papierosa. 
 

Agencja rozwijała także komunikację  z Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (w Komisji 
Europejskiej) oraz z siecią Enterprise Europe Network aby skuteczniej docierać do przedsiębiorstw 
europejskich z informacjami na temat BHP. 

Przez cały rok eksperci Agencji aktywnie uczestniczyli w szeregu wydarzeń wysokiego szczebla. Agencja 
prezentowała również swoje działania organizując stoiska informacyjne oraz interesujące przedsięwzięcia 
skierowane do mediów i gości odwiedzających te imprezy.  Były to m.in.: światowy kongres BHP w 
Stambule, XII kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) w Atenach, 
Międzynarodowe Targi Handlowe A + A w Dusseldorfie czy Międzynarodowe Forum Transportowe w 
Lipsku.  

 
ROZWIJANIE SIECI 
Zainicjowano  dyskusje dotyczące opracowywania projektu kolejnej strategii Agencji oraz rozwoju 
współpracujących sieci w przyszłości,  w świetle śródokresowej oceny aktualnej strategii, której wyniki 
przedstawiono Radzie Agencji w listopadzie.  

 
PRZEGLĄD 
W 2012 r. zostanie opublikowana seria raportów zawierających analizę danych zgromadzonych w 
ramach badania ESENER. 

Badanie prognostyczne zakończy się w 2012 r.; po zakończeniu projektu zidentyfikowane scenariusze 
dotyczące przyszłości – analizujące możliwy wpływ nowych technologii na bezpieczeństwo i zdrowie 
pracowników w różnorodnych okolicznościach – zostaną rozpowszechnione wśród decydentów i 
szerokiego grona odbiorców; zbierane są wnioski na potrzeby realizacji działań wynikających z 
pierwszego badania prognostycznego.  

Agencja będzie wspierała opracowanie dodatkowych narzędzi do interaktywnego narzędzia on-line do 
oceny ryzyka (OiRA), dostosowanych do szczególnych potrzeb konkretnych miejsc pracy i sektorów oraz 
w dalszym ciągu będzie rozwijała społeczność podmiotów opracowujących narzędzia OiRA i ich 
użytkowników, a także będzie zapewniała podmiotom opracowującym narzędzia wsparcie informacyjne.  

W 2012 r. rozpocznie się nowa, dwuletnia kampania w cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, 
zatytułowana „Partnerstwo dla prewencji”. Będzie się koncentrowała na znaczeniu przywództwa kadry 
kierowniczej w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy i na udziale pracowników w kształtowaniu 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Trwa również etap przygotowania kolejnej kampanii Agencji, 
zaplanowanej  na lata 2014–2015, obecnie noszącej roboczy tytuł „Praktyczne rozwiązania w obszarze 
zagrożeń psychospołecznych”.  

Agencja opublikuje wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego na jej zlecenie przez firmę Ipsos 
MORI, dotyczącego podejścia do kwestii BHP, oraz przeanalizuje ich znaczenie. 

http://www.napofilm.net/pl/napos-films?set_language=pl
http://www.napofilm.net/pl/napos-films?set_language=pl
http://www.napofilm.net/pl/napos-films?set_language=pl
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012
http://www.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012
http://osha.europa.eu/pl/safety-health-in-figures/index_html
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Aby podkreślić wkład osób starszych w społeczeństwo i gospodarkę oraz zapewnić im lepsze możliwości 
udziału w rynku pracy, Komisja Europejska ogłosiła rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Agencja będzie wspierała to przedsięwzięcie  podkreślając, 
jak ważne są kwestie BHP dla wydłużenia okresu aktywności zawodowej. 

Ponadto nowa strategia EU-OSHA, która ma zostać opracowana w 2012 r. i przyjęta w 2013 r., będzie 
poświęcona rozwojowi Agencji w przyszłości. 

 

Zwycięzcy konkursu fotograficznego i członek jury 

Od lewej: Isa Kurt, Peter Rimmer, Christa Sedlatschek (Dyrektor EU-OSHA),  Saša Kosanović oraz Paweł Ruda 

http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=pl
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=pl
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy (EU-OSHA) przyczynia się do uczynienia Europy
bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem
pracy. Agencja bada, opracowuje i upowszechnia
wiarygodne, zrównoważone i bezstronne informacje
z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Organizuje także ogólnoeuropejskie kampanie służące
budowaniu zasobów wiedzy. Agencja została powołana przez
Unię Europejską w 1996 r. i ma siedzibę w Bilbao w Hiszpanii;
zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów państw
członkowskich, organizacji pracodawców i pracowników,
a także czołowych specjalistów z każdego z państw
członkowskich UE-27 i spoza tych państw.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy
Gran Vía 33, 48009 Bilbao, HISZPANIA
Tel. +34 94 479 4360
Faks +34 94 479 4383
E-mail: information@osha.europa.eu
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