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Zamknięcie kolejnego roku pełnego wyzwań i osiągnięć jest dla EU-OSHA okazją do refleksji na temat 
wydarzeń, które miały miejsce w 2015 r. Opublikowano wstępne wyniki drugiej edycji europejskiego 
badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2), które jest 
sztandarowym badaniem prowadzonym przez EU-OSHA. Uruchomiono nowy, interaktywny pulpit 
nawigacyjny, umożliwiający użytkownikom dostęp do wyników badania i poszukiwania w internetowej 
bazie danych ESENER. Dużo czasu i wysiłku poświęcono realizacji projektu zleconego przez Parlament 
Europejski, prowadzonego pod hasłem „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w 
każdym wieku", którego wyniki będą wykorzystane w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 
2016-17. Co więcej, był to szczególnie udany rok z punktu widzenia interaktywnego narzędzia online 
do oceny ryzyka (OiRA): wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na wysoki poziom satysfakcji jego 
użytkowników, a on sam został wyróżniony Certyfikatem Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora 
Publicznego (EPSA). Ceremonia przyznania nagród w Konkursie Dobrych Praktyk, zorganizowanym w 
ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy” oraz konferencja kończąca kampanię były 
ważnymi wydarzeniami w kalendarzu; jednocześnie rozpoczęły się przygotowania do kampanii 
„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” 2016-17.  

 

1 Przewidywanie zmian 
W czasach, w których świat pracy nieustannie się 
zmienia, coraz istotniejsze staje się przewidywanie 
zmian i identyfikacja nowych i pojawiających się 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 
Aby to ułatwić, EU-OSHA prowadzi badania 
prognostyczne na dużą skalę, polegające na 
opracowywaniu scenariuszy umożliwiających 
identyfikację ryzyka w dłuższej perspektywie czasowej. 
Pomyślna realizacja dwóch badań na temat nowych i 
pojawiających się zagrożeń, przeprowadzonych w 
2014 r. 1  skłoniła EU-OSHA do opublikowania 
zaproszenia do składania wniosków dotyczących 
dwuletnich projektów badań prognostycznych nad rozprzestrzenianiem technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych oraz zmian w zakresie lokalizacji pracy2. Zamówienie sfinalizowano w grudniu 2015 r., 
a jego horyzont czasowy jest aż dziesięcioletni. Realizacja badania rozpoczęła się na początku 2016 r. 

Poza prowadzeniem badań nad przyszłymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w pracy, ważne jest również zachęcanie zainteresowanych stron do dyskusji na temat nowych i 
pojawiających się zagrożeń. W tym celu EU-OSHA zleciła w 2015 r. opracowanie trzech eksperckich 
artykułów przeglądowych na temat różnych aspektów przyszłości pracy i ich wpływu na zdrowie i 
bezpieczeństwo: (1) crowdsourcing, czyli płatna praca organizowana przez internetowe giełdy pracy; 
(2) środki psychoaktywne zwiększające wydajność organizmu, których nadużywanie jest coraz 
częstszym zjawiskiem związanym z rosnącą konkurencyjnością na rynku pracy; oraz (3) robotyka i 
rozwój sztucznej inteligencji. Artykuły zostały przedstawione przez ich autorów przedstawicielom 
krajowych punktach centralnych i Komisji Europejskiej, podczas seminarium które odbyło się w Bilbao 
w czerwcu 2015 r. i wzbudziło ożywioną dyskusję. 

Wreszcie, w grudniu 2015 r. opublikowano przegląd czynników, które mają kluczowe znaczenie dla 
efektywnego wykorzystania wyników badań prognostycznych 3 , a jego wyniki przyczynią się do 
zwiększenia wpływu tych badań i ich pełniejszego uwzględnienia w decyzjach politycznych. 

                                            
 
1 ‘Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges’ oraz 

‘Foresight of new and emerging OSH risks associated with new technologies in green jobs’. 
2 ‘Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 

location by 2025’. 
3 ‘Success factors for achieving policy impact in foresight studies’. 
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https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Fakty i liczby 
ESENER 
ESENER jest jednym ze sztandarowych projektów EU-OSHA. Dzięki pogłębionemu badaniu miejsc 
pracy w całej Europie, w tym mikro i małych przedsiębiorstw, badanie to pozwala uzyskać szczegółowy 
obraz zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy. W ramach 
ESENER-2 wywiady przeprowadzono w prawie 50 tys. miejsc pracy z 36 krajów. Pierwsza analiza 
wyników i podsumowanie zostały opublikowane odpowiednio w lutym i czerwcu 2015 r., natomiast 
najważniejsze ustalenia przedstawiono podczas kwietniowej konferencji w Rydze, zorganizowanej w 
ramach łotewskiej prezydencji.  

Nowy, interaktywny pulpit nawigacyjny EU-OSHA ułatwia użytkownikom zapoznanie się z wynikami 
badań. Wyniki mogą być filtrowane według wielkości przedsiębiorstwa lub według sektora działalności, 
w odniesieniu do całej Europy lub poszczególnych krajów, i są wyświetlane w formie map lub wykresów 
słupkowych. Zgodnie z wynikami ESENER-2, zagrożenia psychospołeczne i związane z zaburzeniami 
układu mięśniowo-szkieletowego stanowią najbardziej rozpowszechnione czynniki ryzyka. Badanie 
wykazało również, że ocena ryzyka pozostaje najlepszym sposobem eliminacji zagrożeń w miejscu 
pracy, a wysoki poziom zaangażowania pracowników jest przejawem dobrego zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

Przegląd zagadnień dot. bezpieczeństwa pracy  
W 2015 r. główne ustalenia i wnioski z pilotażowego projektu 
EU-OSHA przeprowadzonego pod hasłem „Bezpieczniejsze i 
zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku - 
bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście starzejącej się 
siły roboczej” zostały przedłożone decydentom, pracownikom 
służb BHP oraz przedstawicielom partnerów społecznych. 
Projekt ten ma pomóc zrozumieć wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa pracy związane ze starzeniem się siły 
roboczej w Europie, a zorganizowana konferencja stała się 
okazją do zgromadzenia informacji zwrotnych, zapoznania 
się z wynikami ekspertyz oraz dyskusji na temat ustaleń, w 

celu wypracowania bardziej skonsolidowanego podejścia do bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w całej 
Europie. Temat ten jest na tyle ważny, że stał się inspiracją dla kampanii, która będzie realizowana w 
latach 2016-17, zatytułowanej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. 
Drugi z przeprowadzonych przez EU-OSHA przeglądów zagadnień z zakresu bhp dotyczy innej ważnej 
grupy docelowej: mikro i małych przedsiębiorstw 4. Przedsiębiorstwa te mają kluczowe znaczenie dla 
gospodarki europejskiej (zatrudniają blisko połowę siły roboczej UE), a zarazem napotykają szczególne 
wyzwania w zarządzaniu ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. 
Pierwszy z czterech pakietów roboczych objętych tym projektem, został ukończony w 2015 r., a pośród 
głównych wniosków znalazło się stwierdzenie, że odpowiednie zarządzanie BHP nie jest zależne 
wyłącznie od dostępnych zasobów poszczególnych mikro i małych przedsiębiorstw, ale kształtuje je 
znacznie szerszy kontekst. 

W 2015 r. rozpoczęto pracę nad kolejnymi przeglądami zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
pracy. Pierwszy z nich, dotyczący chorób zawodowych i niepełnosprawności, poświęcono trzem 
tematom: (1) rehabilitacji pracowników dotkniętych chorobami nowotworowymi, (2) chorobom 
zawodowym wywołanym czynnikami biologicznymi oraz (3) metodom rozpoznawania chorób 
zawodowych. Tematem drugiego przeglądu jest jeden z głównych celów Agencji: uświadomienie 
decydentom i naukowcom kosztów związanych z nieprzestrzeganiem zasad bhp oraz korzyści 

                                            
 
4 „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach w Europie”. 
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https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/pl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/pl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/pl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/pl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/pl
https://osha.europa.eu/pl/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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płynących z odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Jest to 
wieloletni projekt, służący doskonaleniu metod szacowania kosztów związanych chorobami, urazami i 
zgonami będącymi konsekwencją wykonywanej pracy. 

 

3 Narzędzia wspierające zarządzanie BHP 
OiRA to platforma internetowa, dzięki której użytkownicy mogą szybko, łatwo i bezpłatnie przeprowadzić 
ocenę ryzyka. Obejmuje narzędzia opracowane specjalnie dla poszczególnych sektorów i powstała z 
myślą o mikro i małych przedsiębiorstwach. Na początku 2015 r. zlecono przeprowadzenie oceny 
projektu OiRA, której wyniki wskazują, że zainteresowane strony są bardzo zadowolone z projektu i 
oczekują jego dalszego rozwoju. Pod koniec 2015 r. łączna liczba narzędzi OiRA wynosiła 86, kolejne 
30 było opracowywanych, a w planach było stworzenie nowych, na potrzeby różnych sektorów, w tym 
gastronomii, sportu i branży rozrywkowej. W 2015 r. uruchomiono także nowy interfejs użytkownika, 
OiRA 2.0, znacznie ułatwiający użytkownikom korzystanie z narzędzia. Projekt OiRA okazał się 
sukcesem, który wyróżniono w listopadzie Certyfikatem Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora 
Publicznego. 

Poza OiRA, wykorzystywanych jest coraz więcej narzędzi elektronicznych (e-narzędzi). EU-OSHA stara 
się usprawnić proces ich tworzenia i promowania, także przez inne organizacje, m.in na swojej stronie 
internetowej. W 2015 r. Agencja zorganizowała dwa seminaria poświęcone e-narzędziom: jedno 
dotyczyło tworzenia aplikacji na telefony komórkowe, a drugie e-narzędzi dla mikro i małych 
przedsiębiorstw. 

 

4 Podnoszenie świadomości 
Kampanie informacyjne  
Partnerzy EU-OSHA, w tym oficjalni partnerzy kampanii, partnerzy medialni i krajowe punkty centralne, 
wnieśli znaczny wkład w realizację przeprowadzonej w latach 2014-15 kampanii „Stres w pracy? Nie, 
dziękuję”. W kampanię zaangażowało się ponad 100 oficjanych partnerów, którzy zorganizowali szereg 
działań, w tym szkolenia, warsztaty i seminaria. Co więcej, 34 partnerów medialnych kampanii 
przyczyniło się do popularyzacji jej przesłania, a także samodzielnie organizowało wydarzenia. 

Przyznanie nagród za dobre praktyki w zakresie 
zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi, było 
jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu 
kampanii prowadzonej w latach 2014-15. Ceremonia 
wręczenia nagród miała miejsce w Rydze w kwietniu 
2015 r., w ramach konferencji zorganizowanej przez 
łotewską prezydencję; nagrodzono podczas niej 11 
organizacji, a kolejne 12 otrzymały wyróżnienia. 
Przykłady dobrych praktyk były dowodem, że 
niezależnie od wielkości i rodzaju organizacji, można z 
powodzeniem zarządzać zagrożeniami 
psychospołecznymi. Europejski Tydzień 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który miał miejsce 
w październiku 2015 r., stał się przyczynkiem do 
ogólnoeuropejskiej dyskusji na temat zagrożeń 

psychospołecznych i stresu w miejscu pracy. Krajowe punkty centralne zorganizowały w tym okresie 
wiele interesujących wydarzeń. Kolejnym ważnym wydarzeniem było zorganizowane w listopadzie 
konferencji kończącej kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję”, podczas którym ponad 300 uczestników 
z całej Europy omówiło rezultaty kampanii, a także przyszłe działania. Spotkanie poświęcono pamięci 
dr. Eusebio Rial Gonzáleza (1966-2014), który był inspiratorem i twórcą tej kampanii.  
Benchmarking, czyli analiza porównawcza lub wymiana dobrych praktyk ma coraz większe znaczenie 
dla partnerów kampanii EU-OSHA. Pierwsze wydarzenie poświęcone benchmarkingowi odbyło się w 

Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – listopad 2015 r., 
spotkanie na szczycie poświęcone pamięci dr. 
Eusebio Rial Gonzáleza 
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https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/pl
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/pl
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/pl/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners?set_language=pl
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/pl/campaign-partners/media-partners/media-partners?set_language=pl
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/pl/get-involved/summit-2015/healthy-workplaces-summit-2015?set_language=pl
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ramach kampanii prowadzonej w latach 2012-13, a popularność tych wydarzeń nieustannie rośnie. W 
lipcu 2015 r., EU-OSHA opublikowała sprawozdanie na temat udanych inicjatyw benchmarkingowych5. 
European Campaign Assistance Package (ECAP) 
zapewnia krajowym punktom centralnym praktyczne 
wsparcie w działaniach promocyjnych; w 2015 r. ECAP 
okazał się uznanym i szeroko stosowanym 
rozwiązaniem. Krajowe punkty centralne zleciły między 
innymi zorganizowanie 19 krajowych spotkań 
partnerskich, 65 konferencji i seminariów dla 
zainteresowanych stron oraz 11 wywiadów. Wreszcie, w 
ramach kampanii wprowadzono wiele nowych rozwiązań: 
co 2 miesiące publikowany jest biuletyn informacyjny na 
temat kampanii, a @EUmanagestress z powodzeniem 
promowano w mediach społecznościowych. W 
momencie zamknięcia kampanii, @EU_OSHA miało 
14 tys. fanów na Twitterze. 

Przygotowania do kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” 2016-17 osiągnęły zaawansowane 
stadium. Kampania dotyczy starzejącej się pracowników w Europy i propaguje ideę zrównoważonego 
życia zawodowego dla pracowników w każdym wieku.   

 

Przedsięwzięcia upowszechniające  
W październiku 2015 r., podczas festiwalu filmów 
dokumentalnych w Lipsku przyznano, już po raz 
siódmy, nagrodę w kategorii „Zdrowe i bezpieczne 
miejsce pracy”. Nagrodzono nią dwoje twórców: Rita 
Bakacs jest reżyserką filmu dokumentalnego 
„Tagelöhner Syndrom” („Praca na jeden dzień”), w 
którym porusza problem jednodniowych zleceń z 
agencji zatrudnienia, a także efektów ciężkiej pracy, 
niskich płac i braku bezpieczeństwa. Drugą nagrodę 
otrzymał film animowany pt. „Automatic Fitness” 
Alejandry Tomei i Alberto Couceiro, który można 
odczytać jako cyniczną satyrę na „zasoby ludzkie” we 
współczesnym świecie pracy, w którym nadmiar pracy 
jaskrawo kontrastuje z niepewnością zatrudnienia.  
Centralne miejsce w prowadzonych przez EU-OSHA działaniach służących podnoszeniu świadomości 
w 2015 r. zajęła postać Napo. Opracowano nowy film o zagrożeniach elektrycznych, zatytułowany 
„Napo ... w szokujących sytuacjach”, a ponadto uruchomiono nową stronę internetową, dzięki której 
pobieranie filmów jest znacznie ułatwione. „Napo dla nauczycieli” to zestaw narzędzi online, 
obejmujących plany i materiały do wykorzystania podczas lekcji, oparte na filmach o Napo. Projekt ten 
jest realizowany od trzech lat, a w 2015 r. EU-OSHA poddała go zewnętrznej ocenie. Okazało się, że 
krajowe punkty centralne i inni użytkownicy są bardzo zadowoleni z jakości tych zasobów, przy czym 
zaproponowano pewne usprawnienia  w zakresie upowszechniania. 

W 2015 r. miało miejsce także wiele innych wydarzeń. EU-OSHA uczestniczyła w Dniu Europy w Bilbao, 
gdzie na prowadzonym przez siebie stoisku przedstawiciele Agencji udzielali informacji na temat 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. EU-OSHA uczestniczyła w różnych wydarzeniach, między 
innymi w XXXI Międzynarodowym Kongresie Zdrowia w Pracy (ICOH) w Seulu, XIII Kongresie 

                                            
 
5 ‘Review of successful OSH benchmarking initiatives’. 

Wymiana dobrych praktyk - wydarzenie 
zorganizowane w Brukseli w   
w dniach 5-6 marca 2015 r. 

Nagroda Filmowa Zdrowe i bezpieczne miejsce 
pracy na DOK Leipzig 

©
 EU
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SH
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© EU-OSHA 

© EU-OSHA 

https://www.healthy-workplaces.eu/pl
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/pl
https://www.napofilm.net/pl/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) w Paryżu oraz w Międzynarodowym 
Kongresie A+A i targach zorganizowanych pod koniec października w Dusseldorfie. 

 

Budowanie platformy wiedzy  
OSHwiki jest wielojęzyczną platformą internetową EU-OSHA, za pomocą której użytkownicy mogą 
online dzielić się wiedzą na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Inspirowana Wikipedią, 
powstała jako wiarygodnie źródło przystępnych informacji, które społeczność OSHwiki może łatwo 
aktualizować lub tłumaczyć. Artykuły mogą publikować wyłącznie akredytowani autorzy. OSHwiki 
uruchomiono w 2014 r., a celem wyznaczonym na 2015 r. było rozwinięcie bazy dzięki wykorzystaniu 
mediów społecznościowych w celu promowania OSHwiki i przyciągnięcia nowych autorów. 
Opublikowano nowe artykuły, a już istniejące zostały zredagowane i przetłumaczone, dzięki czemu 
odnotowano wysoki wzrost liczby odwiedzin strony OSHwiki. 

 

Współpraca sieciowa i komunikacja korporacyjna 
W 2015 r. Rada Zarządzająca i Biuro wdrożyły środki umożliwiające planowanie w dalszej perspektywie 
czasowej, w tym reorganizację harmonogramu spotkań w celu dostosowania go do cyklu planowania i 
raportowania działalności EU-OSHA. Ponadto przyjęto plan zarządzania na 2016 r., ustalono temat 
kampanii „Zdrowe miejsca pracy na lata” 2018-19 (tym razem uwaga zostanie skierowana na substancje 
niebezpieczne) oraz wdrożono dodatkowe środki w celu zapobiegania oszustwom i konfliktom 
interesów. 

Na poziomie europejskim, EU-OSHA nadal współpracuje z Parlamentem i Komisją, przekazując 
aktualne informacje na tematy dotyczące bezpieczeństwa pracy (również sektorowym komitetom 
dialogu społecznego), a także zapewniając wsparcie i pomoc Radzie UE. EU-OSHA ściśle 
współpracowała z europejskimi partnerami społecznymi, między innymi promując warsztaty na temat 
płci i zrównoważonej pracy, które odbyły się w marcu podczas konferencji Europejskiego Instytutu 
Związków Zawodowych . 

W czerwcu udostępniono nową stronę EU-
OSHA, która oprócz nowego interfejsu 
zyskała także usprawnienia w dostępie do 
niej z urządzeń mobilnych. Do końca 
2015 r. liczba odwiedzin strony osiągnęła 
poziom 2,5 mln. Nowa strategia 
zarządzania relacjami z klientami, w 
ramach rozwoju zaplanowanego na 
2015 r., będzie powiązana z nową stroną 
internetową. Media społecznościowe 
pomogły EU-OSHA dotrzeć do większej 
niż kiedykolwiek wcześniej liczby 
odbiorców, a Agencja ma coraz liczniejszą 
grupę stałych obserwatorów. 

W ramach instrumentu pomocy 
przedakcesyjnej, EU-OSHA współpracuje od ponad 10 lat z krajowymi punktami centralnymi w Turcji 
oraz w innych krajach i na terytoriach Bałkanów Zachodnich, aby przygotować je do integracji z 
systemem EU-OSHA. Po rocznej przerwie, w listopadzie 2015 r. podpisano nową umowę, 
umożliwiającą EU-OSHA dalsze udzielanie wsparcia finansowego i praktycznego w 2016 r.  

Dwuletni projekt EU-OSHA realizowany w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa zakończył się w 
styczniu 2016 r. W ciągu dwóch lat trwania projektu, EU-OSHA wniosła cenny wkład w rozwój systemów 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w krajach partnerskich, przyczyniając się do ustanowienia punktów 
centralnych, budowania potencjału, wymiany dobrych praktyk i tłumaczenia kluczowych materiałów na 
kilka języków.  

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/oshwiki
https://osha.europa.eu/pl
https://osha.europa.eu/pl
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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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