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Rok 2016 był dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA) ważnym 
czasem, w którym realizowano kilka projektów przewodnich i popularyzowano idee z nimi związane. Znalazło 
się wśród nich drugie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń 
(ESENER-2) oraz szeroko zakrojony projekt, zlecony przez Parlament Europejski: „Bezpieczniejsza i 
zdrowsza praca w każdym wieku - bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście starzenia się siły roboczej”. 

Rok 2016 można uznać za bardzo udany dla kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” prowadzonej w 
latach 2016-2017: opracowano przyjazny dla użytkownika e-przewodnik i narzędzie do wizualizacji danych. 
Udało się to osiągnąć dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu pracowników EU-OSHA oraz ogromnemu 
wsparciu ze strony naszych krajowych punktów centralnych i partnerów kampanii. 

 

1 Przewidywanie zmian 
W marcu 2016 r., EU-OSHA rozpoczęła realizację 
nowego, dwuletniego projektu: „Foresight on new 
and emerging OSH risks associated with 
information and communication technologies (ICT) 
and work location by 2025” (Prognozy dotyczące 
nowych i pojawiających się zagrożeń w obszarze 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy, związane z 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz 
miejscem wykonywania pracy, obejmujące okres 
do do 2025 r.). Projekt bada potencjalne skutki 
rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zmiany miejsc pracy na bezpieczeństwo i 
zdrowie pracowników. Oprócz tego, że ma on zachęcić do debaty na temat potencjalnych polityk i działań, 
jego wyniki posłużą decydentom unijnym i krajowym oraz partnerom społecznym. 

Autorzy trzech specjalistycznych artykułów, zleconych przez EU-OSHA i dotyczących crowdsourcingu, (w 
tym ujęciu pracy pozyskiwanej i wykonywanej za pośrednictwem platform internetowych, robotyki oraz leków 
zwiększających wydajność, zaprezentowali swoje referaty podczas seminarium Rady Zarządzającej EU-
OSHA w styczniu 2016 r. Ekspertom zlecono kolejne dwa opracowania, tym razem na temat drukowania w 
technologii 3D oraz oprogramowania do monitorowania pracowników; ich publikacja planowana jest na 
2017 r. 

 
2 Fakty i liczby 
2.1 ESENER 
W ramach drugiej edycji badania ESENER w 2014 r. przeprowadzono sondaż w blisko 50 tys. miejsc 
pracy w 36 krajach. W marcu 2016 r.opublikowano sprawozdanie, a wyniki dwóch badań 
uzupełniających 1  zostały zaprezentowane na posiedzeniu plenarnym komitetu doradczego Komisji 

                                            
 
1 „Zaangażowanie pracowników w zarządzanie BHP”, w tym sprawozdanie główne, streszczenie i siedem sprawozdań 

krajowych oraz „Wspólna analiza trzech głównych badań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: ESENER-2, moduł ad 
hoc LFS 2013 dotyczący wypadków przy pracy i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą oraz szóste europejskie 
badanie warunków pracy (EWCS), opublikowane w formie sprawozdania głównego i streszczenia. 

© EU-OSHA, Shutterstock/ zdjęcie naukowe 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w listopadzie 2016 r. W 2016 r. rozpoczęły się kolejne dwa 
badania dotyczące: (1) zarządzania ryzykiem psychospołecznym oraz (2) praktyk w zarządzaniu 
bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), a ich wyniki zostaną opublikowane w 2018 r. Wyniki ESENER-
2 przedstawiono podczas wydarzeń zorganizowanych w poszczególnych krajach oraz na szczeblu 
międzynarodowym. Jednym z końcowych projektów będzie ocena ESENER-2, która posłuży do 
przygotowania ESENER-3, zaplanowanego na początek 2019 r. 

2.2 Przegląd wiedzy nt. bezpieczeństwa pracy  
Realizacja 3-letniego projektu pilotażowego „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla 
pracowników w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w kontekście starzejącej się siły 
roboczej” zakończyła się w 2016 r. Jego głównym celem było zbadanie, w jaki sposób bezpieczeństwo 
i higienę pracy można udoskonalić w kontekście wyzwań związanych ze starzeniem się siły roboczej, a 
także pomoc w opracowywaniu stosownych strategii politycznych w tym obszarze. Główne ustalenia 
przedstawione w sprawozdaniu zawarto w publikacji zatytułowanej „Bezpieczniejsza i zdrowsza praca 
w każdym wieku - końcowe sprawozdanie ogólne z analizy”. 

W 2016 r. opublikowano wstępne wyniki trzyletniego 
projektu, którego celem była identyfikacja skutecznych 
podejść politycznych, strategicznych i praktycznych do 
zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy w 
mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach 
(MMP). W sprawozdaniu zatytułowanym „Konteksty i ustalenia 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w 
mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w UE - 
projekt SESAME” potwierdzono znaczenie MMP dla 
gospodarki UE, podkreślając przy tym obawy dotyczące 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a także czynniki 

wpływające na niezadowalające zarządzanie BHP w małych przedsiębiorstwach. Kolejne 
sprawozdanie, dotyczące perspektyw pracowników i właścicieli MSE, zostanie opublikowane 
w 2017 r. 

W 2016 r. kontynuowano prace nad wszystkimi projektami w 
ramach przeglądu dotyczącego chorób zawodowych i 
niepełnosprawności. Publikacja 4 lutego 2017 r. przeglądu 
literatury związanej z pierwszym projektem, „Rehabilitacja i 
powrót do pracy po chorobie nowotworowej” zbiegła się w 
czasie ze Światowym Dniem Walki z Rakiem. Przegląd literatury 
dotyczącej pozostałych projektów 2  zostanie opublikowany w 
2017 r. 

Inny projekt związany z BHP, realizowany pod hasłem 
„Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz korzyści z nimi 
związane” ma na celu oszacowanie wartości BHP dla 
społeczeństwa, aby pomóc decydentom, naukowcom i 
innym podmiotom podejmować świadome decyzje dotyczące polityk i praktyk w obszarze 
                                            
 
2 Szczególne choroby związane z pracą wywołane czynnikami biologicznymi; metodologia identyfikacji chorób związanych z 

pracą dzięki zastosowaniu badań z wykorzystaniem zwierząt wskaźnikowych i systemów ostrzegania. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
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bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pierwsze sprawozdanie z przeglądu danych, zatytułowane 
„Szacowanie kosztów wypadków przy pracy i złego stanu zdrowia: Analiza europejskich źródeł danych”, 
zostało opublikowane w 2016 r. Pierwsza część drugiego etapu projektu rozpoczęła się w 
2016 r. Narzędzie do wizualizacji danych pojawi się w 2017 r., a następnie opracowany 
zostanie bardziej zaawansowany model szacowania kosztów. 

 

3 Narzędzia wspierające zarządzanie BHP 
OiRA jest platformą internetową EU-OSHA, która umożliwia europejskim przedsiębiorstwom dostęp do 
bezpłatnego, interaktywnego narzędzia umożliwiającego przeprowadzanie ocen ryzyka w miejscu 
pracy. Narzędzia są dostosowywane do specyficznych potrzeb różnych sektorów oraz do kontekstów 
krajowych. Strona internetowa OiRA przeszła metamorfozę w 2016 r. i funkcjonuje w nowym kształcie 
od stycznia 2017 r. Pod koniec 2016 r. opublikowano ponad 100 narzędzi OiRA i ponad 50 tys. ocen 
ryzyka przeprowadzonych przy użyciu tych narzędzi. Społeczność OiRA ma kluczowe znaczenie dla 
sukcesu tego projektu. Społeczność OiRA i EU-OSHA blisko współpracowały ze sobą w 2016 r. w celu 
popularyzacji tego narzędzia. EU-OSHA opracowała również promocyjny pakiet narzędzi OiRA, który 
ma zostać uruchomiony w 2017 r. i przyczyni się do poszerzenia zasięgu funkcjonowania OiRA w całej 
Europie. 

EU-OSHA zobowiązuje się również do wspierania rozwoju i popularyzacji innych elektronicznych 
narzędzi związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W tym celu we wrześniu 2016 r. w Bilbao 
zorganizowano warsztaty dotyczące tego rodzaju narzędzi. Zaproszeni eksperci poruszyli w swoich 
wystąpieniach szereg zagadnień: od przeglądu narzędzi elektronicznych po tworzenie aplikacji 
mobilnych w zaledwie pięciu krokach! Kolejne seminarium na temat narzędzi elektronicznych odbędzie 
się we wrześniu 2017 r. Jego tematem będą niebezpieczne substancje, które są głównym obszarem 
zainteresowania kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, zaplanowanej na lata 2018-19. 

 

4 Podnoszenie świadomości 
4.1 Kampanie 
W ocenie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” zrealizowanej w latach  2014–2015 pn. „Stres 
w pracy? Nie, dziękuję” stwierdzono, że kampania ta była skuteczniejsza niż którakolwiek z poprzednich 
i że stała się prawdziwym katalizatorem zmian. EU-OSHA zajmie się niektórymi wyzwaniami, takimi jak 
zwiększenie możliwości dostosowania materiałów opracowanych na potrzeby kampanii do kontekstów 
krajowych i wykorzystanie zdobytych doświadczeń w kolejnej kampanii zaplanowanej na lata 2018-19. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
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Kampania  „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 
realizowana w latach 2016–2017 pn. „Bezpieczni na 
starcie, zdrowi na mecie” rozpoczęła się oficjalnie 15 
kwietnia 2016 r. Koncentruje się ona na zarządzaniu 
wiekiem w pracy i zapobieganiu ryzku zawodowemu, w 
kontekście przedłużania życia zawodowego. 

Sieć krajowych punktów centralnych EU-OSHA stanowi 
fundament kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce 
pracy”, ponieważ to one koordynują kampanię na 
poziomie krajowym. Odpowiadają za szereg działań 
związanych z kampanią, takich jak przedsięwzięcia i 
wydarzenia, za jej obecność w mediach oraz za działania 
PR. Dzięki ich wysiłkom kampania przyczyniła 
się głębszego zrozumienia znaczenia zdrowych i 
zrównoważonych miejsc pracy dla pracowników w 
każdym wieku. 

Na potrzeby kampanii opracowano liczne materiały, w tym pakiet podstawowy dostępny w 25 językach. 
Do końca grudnia udostępniono około 800 tys. materiałów dotyczących kampanii. Znalazł się wśród 
nich elektroniczny przewodnik „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” oraz internetowe narzędzie 
wizualizacyjne „Bezpieczniejsza i zdrowsza praca w każdym wieku”, umożliwiające użytkownikom 
interaktywne korzystanie z informacji. 

Podczas Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który trwał od 24 do 28 
października, w całej Europie odbywały się setki wydarzeń mających na celu promowanie kampanii. 
EU-OSHA i jeden z partnerów medialnych kampanii, PPE.org, uczestniczyli w rozmowie na żywo 
prowadzonej na Twitterze, a partnerzy medialni kampanii mieli okazję porozmawiać z dr Christą  
Sedlatschek, dyrektorem EU-OSHA.  

W kampanię zaangażowało się ponad 100 oficjalnych partnerów i 34 partnerów medialnych. Oficjalni 
partnerzy kampanii zorganizowali w 2016 r. szereg imprez, w tym wymianę dobrych praktyki w Ideal 
Standard i Lego. Oficjalni partnerzy utworzyli również Grupę Sterującą Oficjalnych Partnerów Kampanii 
na rzecz Zdrowych Miejsc Pracy, której celem jest opracowywanie i promowanie wymiany dobrych 
praktyk oraz wzajemne uczenie się. 

Kampanię promowano w mediach społecznościowych (#EUhealthyworkplaces), w artykułach 
prasowych i biuletynach kampanii. 

Przygotowania do kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, zaplanowanej na lata 2018-19 pod 
nazwą „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” są obecnie w toku. 

4.2 Działania uświadamiające 
W listopadzie 2016 r. nagrodę „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na festiwalu filmowym w Lipsku 
przyznano Jakobowi Schmidtowi za film Być nauczycielem (Zwischen den Stühlen). Film z humorem 
opowiada wzruszającą historię pierwszych doświadczeń zawodowych trójki nauczycieli. Pokazane w 
filmie zagrożenia psychospołeczne, z jakimi zmaga się wielu młodych nauczycieli, z pewnością 
skłaniają widzowi do myślenia. Film zostanie wydany na DVD w wersji z napisami w 13 językach i będzie 
dystrybuowany w krajowych punktach centralnych. 

Rusza kampania „Zdrowe miejsca pracy dla osób w 
każdym wieku”, Bruksela, kwiecień 2016 r 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
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Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” nie 
byłaby pełna bez filmu o Napo. Nowy film, Napo w ... 
Powrót do zdrowej przyszłości, promował główną ideę 
kampanii w latach 2016–2017. Zestaw narzędzi  Napo 
dla nauczycieli  cieszył się niesłabnącą popularnością 
w 2016 r.; pojawiła się też jego czeska wersja. 

EU-OSHA zorganizowała w ciągu roku wiele imprez, w 
tym 9 maja  obchody Dnia Europy. Prowadziła również 
warsztaty podczas XIX Europejskiego Forum Zdrowia 
Gastein we wrześniu; w tym samym miesiącu 
uczestniczyła także w XII światowej konferencji na 

temat zapobiegania urazom i promocji bezpieczeństwa w Tampere. EU-OSHA wzięła także udział w XII 
światowej konferencji w sprawie zapobiegania urazom i promocji bezpieczeństwa w Pradze oraz w 
konferencji zorganizowanej w ramach słowackiej prezydencji w Bratysławie; oba wydarzenia miały 
miejsce w październiku. Forum Agencji UE, które odbyło się w grudniu, zgromadziło agencje UE, 
zainteresowane strony i decydentów, którzy prowadzili w Brukseli rozmowy na wysokim szczeblu. 

 
5 Dzielenie się wiedzą 
OSHwiki to wielojęzyczna platforma współpracy stworzona przez EU-OSHA, która umożliwia 
użytkownikom tworzenie i udostępnianie wiedzy o BHP w Internecie. W 2016 r. EU-OSHA promowała 
stronę internetową OSHwiki, aby zapewnić dostęp do niej szerszemu gronu odbiorców i poszerzyć bazę 
wiedzy. W rezultacie opublikowano nowe artykuły, a wcześniejsze zredagowano na nowo i 
przetłumaczono. Na podstawie studium wykonalności dotyczącego przyszłości OSHwiki, EU-OSHA 
opracowuje obecnie nową, długoterminową strategię dla platformy. 

Pozostałe działania EU-OSHA prowadzone w sieci w 2016 r. koncentrowały się głównie na działaniach 
związanych z chorobami nowotworowymi związanymi z wykonywaną pracą poprzez podnoszenie 
świadomości i dzielenie się dobrymi praktykami. Owocem bliskiej współpracy prowadzonej na 
podstawie umowy podpisanej 25 maja 2016 r. z pięcioma europejskimi partnerami było opracowanie 
Planu działań w sprawie czynników rakotwórczych. Plan działań opiera się na proponowanych 
zmianach w dyrektywie w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych(2004/37/EC), których celem 
jest zmniejszenie narażenia pracowników na działanie substancji rakotwórczych. EU-OSHA wspierała 
również Komisję Europejską w przeglądzie dyrektywy, uczestnicząc w spotkaniach i 
wideokonferencjach. 

 

6 Tworzenie sieci partnerskich i komunikacja korporacyjna 
Podczas swoich posiedzeń w 2016 r. Rada Zarządzająca postanowiła przedłużyć umowę z dyrektorem 
na kolejną pięcioletnią kadencję i postanowiła, że Prezydium OSHA będzie pełnić rolę komitetu 
sterującego OiRA. Pośród ważnych tematów omawianych przez poszczególne grupy doradcze EU-
OSHA znalazła się rola krajowych punktów kontaktowych w komunikacji i prowadzeniu kampanii (Grupa 
Doradcza ds. Komunikacji i Promocji) oraz strategia Kampanii „Zdrowe miejsca pracy 2018-1919” 
(Grupa Doradcza ds. Komunikacji i Promocji oraz Grupa Doradcza ds. Wiedzy z zakresu BHP). 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
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Na poziomie europejskim EU-OSHA kontynuowała współpracę z Parlamentem Europejskim i Komisją 
Europejską, doradzając w kwestiach związanych z BHP i uczestnicząc w komitetach sektorowego 
dialogu społecznego. Dzięki udziałowi w posiedzeniach Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Parlamentu Europejskiego i stałemu kontaktowi w posłami do Parlamentu Europejskiego, udało się 
podnieść świadomość działań prowadzonych przez EU-OSHA. EU-OSHA utrzymywała również bliskie 
relacje z partnerami społecznymi oraz z Eurofoundem. 

Realizując wyznaczone cele, EU-OSHA polega na partnerstwach z krajowymi punktami kontaktowymi 
oraz z Europejską Siecią Przedsiębiorczości (EEN). Po raz pierwszy w historii, w ostatnim spotkaniu 
przedstawicieli punktów kontaktowych w 2016 r. uczestniczyli także ambasadorzy EEN ds. BHP. W 
ramach partnerstwa w zakresie komunikacji, EU-OSHA współpracuje z EEN, aby promować dobre 
praktyki w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy w MMP. W 2016 r. znacznie wzrosła liczba 
ambasadorów ds. BHP w EEN - od 17 w 2015 r. do 28 w 2016 r. 

Jeśli chodzi o obecność EU-OSHA w sieci, 2016 r. odnotowano kolejne sukcesy: strony internetowe 
EU-OSHA odwiedziło ponad 2,4 miliona użytkowników, a obecność EU-OSHA w mediach 
społecznościowych zwiększyła się na wszystkich platformach (Twitter, Facebook, LinkedIn and 
YouTube), na przykład o 19% w porównaniu z 2015 r. w przypadku Twittera. Do ponad 73 tys. wzrosła 
liczba subskrybentów OSHmail, biuletynu internetowego EU-OSHA. 

EU-OSHA utworzyła sześć krajowych punktów kontaktowych na Bałkanach Zachodnich i w Turcji, aby 
wspierać ich integrację z trójstronną strukturą BHP w UE. Współpracę z tymi krajami wspiera Instrument 
Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). Dzięki temu wsparciu, ponad 200 specjalistów ds. bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz partnerów społecznych z tych krajów mogło w 2016 r. wziąć udział w szkoleniach, 
warsztatach i seminariach. Jest to ważna inicjatywa wymiany informacji, która umożliwiła lepsze 
zrozumienie europejskich praktyk w zakresie BHP i pozytywnie wpłynęła na dialog społeczny w całym 
regionie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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 powołana 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 spoza tych 

państw. 

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