Informacje dla respondentów
Państwa zakład został wyselekcjonowany do wzięcia udziału w międzynarodowym badaniu dotyczącym
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz sposobów zarządzania tymi kwestiami w praktyce. Badanie
przeprowadzone zostaje równocześnie w 33 krajach Europy i pomoże wskazać do jakiego stopnia osoby
odpowiedzialne za kwestie BHP w pracy podzielają te same podejścia i praktyki do tych zagadnień.
Pytania w ankiecie obejmują szeroki zakres tematyczny i do udzielenia na nie odpowiedzi nie jest
konieczna specjalistyczna wiedza. Większość osób biorących udział w tym badaniu, uznaje je za
interesujące i przyjemne doświadczenie i mamy nadzieję, iż tak będzie również w Państwa przypadku.
Wypełnienie ankiety zajmuje między 20 a 25 minut i mamy nadzieję na owocną współpracę.

O EU-OSHA
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy została założona w 1996 roku jako oficjalne ciało
Unii Europejskiej odpowiedzialne za zbieranie informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa
w zakładach pracy.
Więcej o Agencji

O sondażu
Sondaż ma na celu pomoc europejskim zakładom pracy w bardziej skutecznym radzeniu sobie
z kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dobrostanem pracowników.
Ankieter zapyta o zorganizowanie zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i higieny w pracy: jakie
są najważniejsze aspekty i problemy z tym związane i czy sprawy takie jak np. stres w pracy do nich
należą. Kwestionariusz następnie stara się zbadać sposób zarządzania problemami związanymi z BHP,
jakie wsparcie i doradztwo są dostępne w danym zakładzie i czy pojawiają się jakieś znaczące problemy
w tym zakresie.
Decydenci odpowiedzialni za tworzenie polityki społecznej na narodowym i europejskim szczeblu będą
korzystać z owych informacji w celu ulepszenia istniejących rozwiązań formalno-prawnych i lepszego
wsparcia zakładów pracy w celu uczynienia ich bezpieczniejszymi, zdrowszymi i bardziej produktywnymi.
Wzięcie udziału w ankiecie pozwoli uzyskać wartościowe informacje, które przyczynią się do polepszenia
jakości i warunków pracy w zakładach w Europie, jak i poza nią.

Poufność
Wszystkie informacje podane w sondażu są traktowane jako ściśle poufne, a rezultaty badań zostaną
zagregowane w sposób zapewniający anonimowość poszczególnych respondentów.
Kantar – firma badawcza odpowiedzialna za przeprowadzenie sondażu – jest członkiem ESOMAR i jest
związana postanowieniami Międzynarodowych Zasad Badań Rynkowych i Społecznych. Działalność EUOSHA zarządzana jest obowiązującym wszystkie instytucje europejskie rozporządzeniem (UE)
2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.
W razie wątpliwości dotyczących poufności Państwa odpowiedzi oraz sposobów gwarantowania
anonimowości odpowiedzi w ankiecie, prosimy o kontakt na:esener@osha.europa.eu.

Kto przeprowadza wywiady?
Narodowe instytucje przeprowadzające wywiady są stowarzyszone z siecią Kantar. Ankieterzy
są wyszkoleni i posiadają duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu wywiadów.
Lista narodowych instytucji

Dostęp do wyników badań
Wyniki z poprzedniego badania (ESENER-2) są dostępne na naszej stronie www.esener.eu. Dostęp do
pierwszych wyników nowych badań będą Państwo mieli na początku 2020 roku. Bardziej szczegółowy
raport z badań zostanie opublikowany w połowie 2020 roku,
a dodatkowe analizy będą przedstawiane w następnych latach. Wszystkie raporty EU-OSHA
można pobrać bezpłatnie.

Inne publikacje EU-OSHA

Wsparcie badania
Rada wykonawcza EU-OSHA składa się z reprezentantów rządów, pracodawców i związków
zawodowych – wszystkie te strony były związane z rozwojem niniejszego badania.
Na poziomie europejskim badanie wspierane jest przez:

oraz
Pełna lista Rady wykonawczej EU-OSHA

Wybór respondentów
Państwa zakład pracy został wybrany losowo z rejestru przedsiębiorstw. Metoda wyboru wynika
z konieczności otrzymania reprezentatywnej próby na dany kraj. Dla badania bardzo istotne jest,
aby osoba odpowiadająca na pytania orientowała się w kwestiach związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy w Państwa zakładzie. Nie trzeba, aby Państwo byli ekspertami w tej dziedzinie,
ale powinniście Państwo być zaangażowani w różne decyzje dotyczące sposobów zarządzania BHP
w Państwa zakładzie.

Kto płaci za ten sondaż?
EU-OSHA płaci za sondaż przeprowadzany w 28 krajach członkowskich UE z budżetu operacyjnego;
Islandia i Norwegia płacą jako członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA); Szwajcaria
płaci we własnym zakresie; badanie w Republice Macedonii i Serbii jest opłacane z unijnego funduszu
wsparcia przedakcesyjnego (IPA).

Dalsze informacje
Więcej informacji na temat badania można uzyskać (tylko po angielsku) na stronie: www.esener.eu

Chcesz się zaangażować?
W ramach innych działań zbierania danych, EU-OSHA poszukuje przykładów pomyślnych
i innowacyjnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeśli Państwo
przeprowadziliście u siebie w zakładzie jakąś ciekawą inicjatywę w tym zakresie i pragniecie się podzielić
swoim doświadczeniem, czekamy na informacje pod adresem: esener@osha.europa.eu

Państwa reakcje
Bardzo prosimy o Państwa komentarze i sugestie.

