
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – EU-OSHA
Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy

Europa jako bezpieczne, zdrowe 
i wydajne miejsce pracy 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
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We współpracy 
z naszymi partnerami 

działamy na rzecz 
wzrostu zrozumienia 

i świadomości zagrożeń 
w miejscu pracy 

oraz zwiększenia 
zaangażowania 

wszystkich 
zainteresowanych 

stron w kwestie 
bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia w całej 
Europie.
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Przedmowa
Działamy na rzecz 

bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

w miejscu pracy, 
aby poprawić 

warunki pracy 
i zwiększyć 

produktywność.

©
 E

U
-O

SH
A

/D
av

id
 T

ije
ro

 O
so

rio
/ M

an
u 

de
 A

lb
a



Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – EU-OSHA

Każdy człowiek ma podstawo‑
we prawo do zdrowych i bez‑
piecznych warunków pracy. 
Misją Europejskiej Agencji Bez‑
pieczeństwa i Zdrowia w Pra‑
cy (UE‑OSHA) jest wspieranie 
wysiłków na rzecz tworzenia 
bezpieczniejszych, zdrowszych 
i wydajniejszych miejsc pracy 
w Europe.

Każdego roku odnotowuje się 
ponad 4 tys. wypadków śmiertelnych przy pracy, a  3 mln 
pracowników pada ofiarą poważnych wypadków przy pracy. 
Co więcej, 25% ankietowanych pracowników deklaruje, że 
praca ma negatywny wpływ na ich zdrowie. Związane z tym 
koszty, ponoszone przez pracowników, przedsiębiorstwa 
i  państwa członkowskie UE, stanowią około 3% produktu 
krajowego brutto (PKB).

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to obecnie szczególnie 
ważny i  trudny obszar polityki. W  miarę pojawiania się 
nowych zagrożeń i rodzajów pracy, zmian demograficznych 
oraz reakcji na kryzys gospodarczy w Europie coraz większa 
i  pilniejsza staje sie potrzeba zapewnienia pożądanych 
warunków pracy, które pozwolą chronić pracowników, 
a zarazem zwiększać zyski przedsiębiorstw.

Przykładowo w  wielu krajach UE w  miarę podnoszenia 
wieku emerytalnego pojawia się rosnące zapotrzebowanie 
ze strony decydentów i  przedsiębiorstw na praktyczne 
informacje, w  jaki sposób pomagać ludziom, by mogli 
pracować dłużej, przy równoczesnym zachowaniu dobrego 
stanu zdrowia do czasu przejścia na emeryturę.

W trudnych warunkach gospodarczych musimy powoływać 
się na argumenty biznesowe, przemawiające na korzyść 
właściwego zarządzania BHP, w szczególności w odniesieniu 
do małych przedsiębiorstw. Mikro- i małe przedsiębiorstwa 
stanowią kluczowy element europejskiej gospodarki, 
lecz ich właściciele często uważają, że nie dysponują 
wystarczającymi zasobami, aby wdrożyć zasady BHP. 
Istnieje jednak coraz więcej dowodów na to, że pieniądze 
wydane na poprawę bezpieczeństwa pracy zwracają się 
z  nawiązką, dzięki wzrostowi rentowności i  eliminacji 
kosztów. Zatem ochrona pracowników przed zagrożeniami 
dla zdrowia i  bezpieczeństwa to nie tylko obowiązek, ale 
także inwestycja.

Współpracując z  organami rządowymi, organizacjami 
pracowników oraz małymi i  dużymi przedsiębiorstwami, 
EU-OSHA stosuje wspólne podejście na rzecz promocji 
bezpieczeństwa w  całej Europie. Jesteśmy zobowiązani 
do wykonywania naszej pracy w  wydajny, przejrzysty 
i odpowiedzialny sposób.

Zgodnie ze strategicznymi celami UE w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na lata 2014–2020 oraz strategią Europa 2020 na 
rzecz inteligentnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu w  gospodarce Europy Agencja 
opracowała wieloletni plan strategiczny na lata 2014–2020, aby 
jasno określić cel podejmowanych wysiłków. Ustalono sześć 
następujących priorytetów:

1. Przewidywanie zmian oraz nowych i pojawiających się 
zagrożeń dzięki działaniom z zakresu prognozowania.

2. Gromadzenie i upowszechnianie informacji 
faktograficznych i liczbowych, dzięki takim projektom, 
jak np.ESENER, w którym bada się przedsiębiorstwa pod 
kątem nowych i pojawiających się zagrożeń.

3. Opracowywanie narzędzi do zarządzania 
bezpieczeństwem pracy, takich jak narzędzie on-line do 
oceny ryzyka zawodowego (OiRA).

4. Podnoszenie świadomości poprzez kampanie 
informacyjne, prowadzone pod hasłem „Zdrowe 
i bezpieczne miejsce pracy”.

5. Dzielenie się wiedzą, przede wszystkim za 
pośrednictwem internetowej encyklopedii 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, noszącej nazwę 
OSHwiki.

6. Tworzenie sieci wzajemnych kontaktów (na szczeblu 
strategicznym i operacyjnym) i komunikacja korporacyjna.

Mając przed sobą te cele, we współpracy z naszymi partnerami 
działamy na rzecz wzrostu zrozumienia i świadomości zagrożeń 
w  miejscu pracy oraz zwiększenia zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron w  kwestie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia w całej Europie.

Dr Christa Sedlatschek, dyrektor
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
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Przewidywanie 
zmian

Co przyniesie przyszłość 
pracownikom 

i pracodawcom w Europie? 
Pomagamy uniknąć 

przyszłych zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 
identyfikując je już dzisiaj.
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – EU-OSHA

EU‑OSHA wie, jak ważne jest myślenie przyszłościowe. 
W miarę jak zmienia się świat pracy, pojawiają się nowe 
zagrożenia, jednym z naszych najważniejszych celów 
jest dostarczanie danych i informacji, które pomogą 
ustawodawcom i naukowcom podjąć skuteczne działania 
w odpowiednim czasie.

Innowacje technologiczne, zmiany demograficzne 
i  społeczne mogą mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo 
pracy i  ochronę zdrowia, ponieważ są przyczyną nowych 
zagrożeń. Biorąc pod uwagę fakt, że 45% pracowników w UE 
deklaruje, że odczuwa wpływ takich zmian, oczywiste jest, 
że musimy patrzeć w przyszłość. Europejskie Obserwatorium 
Ryzyka (ERO) EU-OSHA zajmuje się przewidywaniem 
i badaniem nowych i pojawiających się zagrożeń w obszarze 
BHP, dostarczając wiarygodnych i  rzetelnych danych, 
które pomagają ustawodawcom, naukowcom i  innym 
zainteresowanym stronom w podejmowaniu odpowiednich 
działań i wyznaczaniu właściwych priorytetów.

EU-OSHA opracowuje prognozy, których celem jest 
identyfikowanie i  rozwiązywanie przyszłych wyzwań w  za-
kresie BHP. Duże projekty prognostyczne są realizowane 
w czasie dwóch lat z rocznym okresem przeglądu. Działania 
w tym obszarze obejmują:

• naukowe przeglądy literatury,

• prowadzenie spotkań, grup dyskusyjnych, warsztatów 
i internetowych badań sondażowych z udziałem 
głównych ekspertów,

• tworzenie modułów do budowania scenariuszy 
prognostycznych.

Celem Agencji jest nie tylko identyfikowanie nowych 
i  pojawiających się zagrożeń, ale także zapewnienie 
ustawodawcom i  specjalistom ds. BHP podstaw do 
wyznaczania priorytetów, dostarczenie narzędzi do 
rozwiązywania problemów, a także pomysłów, jak przełożyć 
wyniki badań na strategie działania.

ZIELONE MIEJSCA PRACY
Pierwszy projekt EU-OSHA z  zakresu prognoz dotyczył 
sektora ochrony środowiska, który jest stosunkowo nowy 
i  szybko się rozwija. Oznacza to, że brakuje informacji 

na temat potencjalnych zagrożeń, a  pracownicy są 
niedostatecznie poinformowani, co zwiększa ryzyko 
wypadków i utraty zdrowia. W prognozie zbadano czynniki, 
jakie mogą mieć wpływ na „zielone miejsca pracy”, na 
przykład klimat gospodarczy, rosnącą akceptację „zielonych 
wartości” przez społeczeństwo oraz tempo innowacji 
technologicznych. Zidentyfikowano kluczowe obszary 
potencjalnych zagrożeń, takie jak energia wiatrowa, 
budownictwo ekologiczne i małoskalowe instalacje solarne, 
dla których następnie opracowano informacje praktyczne 
i odpowiednie narzędzia.

https://osha.europa.eu/pl/topics/green-jobs
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Fakty 
i dane 

liczbowe
Wynikiem naszych 

działań są wysokiej 
jakości badania 

i aktualne informacje, 
opracowane na 

potrzeby ustalania 
priorytetów 

i planowania działań 
prewencyjnych.
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – EU-OSHA

Decydenci muszą dysponować rzetelnymi i wiarygodnymi 
informacjami i danymi liczbowymi. Zapewniamy im 
dokładny i kompleksowy obraz aktualnych zagrożeń 
z obszaru bezpieczeństwa pracy. Oferujemy także 
aktualną, praktyczną wiedzę na temat zapobiegania 
zagrożeniom w miejscu pracy i zarządzania nimi.

Cel ten osiągamy przez zamawianie nowych badań 
naukowych dotyczących obszaru BHP, gromadzenie 
i  publikowanie ich wyników, a  także przez monitorowanie, 
kompilowanie i  analizowanie danych statystycznych, 
pochodzących z  różnych źródeł europejskich. Dostarczane 
przez nas dane ułatwiają badaczom i  politykom określenie 
najlepszych sposobów eliminowania zagrożeń oraz 
zwiększania rentowności przedsiębiorstw.

Przykładem tego jest cel jednego z  dużych projektów 
pilotażowych, zatytułowanego „Bezpieczniejsze i  zdrow-
sze warunki pracy dla osób w  każdym wieku”, jakim 
jest identyfikacja wyzwań w  zakresie BHP wiążących 
się z  przedłużaniem zatrudnienia i  zwiększaniem 
produktywności osób starszych. Projekt jest realizowany na 
wniosek Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej, 
a  polega na analizie aktualnych strategii i  przykładów 
dobrych praktyk w  zakresie utrzymania i  przedłużania 
okresu zatrudnienia starszych pracowników, a  także 
sposobów ułatwiania powrotu do pracy osobom, które 
przez dłuższy czas przebywały na zwolnieniach lekarskich.

EUROPEJSKIE BADANIE PRZEDSIĘBIORSTW
Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych 
i  pojawiających się zagrożeń (ESENER) to szczegółowe 
i  obszerne badanie sondażowe, dotyczące sposobów 
zarządzania zagrożeniami w  zakresie zdrowia 
i  bezpieczeństwa w  miejscu pracy na terenie Europy. 
Ten unikatowy zasób danych, umożliwiający dokonanie 
porównań na poziomie międzynarodowym, stanowi jedno 
z  głównych narzędzi, jakich używamy do budowania bazy 
argumentów przeznaczonych dla decydentów i badaczy.

Tysiące przedstawicieli przedsiębiorstw i  organizacji z  całej 
Europy odpowiedziały na pytania zawarte w  ankietach 
ESENER, dotyczące przede wszystkim obszarów tak 
kluczowych, jak:

• rozwiązania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 
pracy,

• zagrożenia psychospołeczne, takie jak stres, mobbing 
i molestowanie,

• czynniki sprzyjające zarządzaniu bezpieczeństwem 
pracy i utrudniające zarządzanie BHP,

• partycypacja pracowników w zarządzaniu 
bezpieczeństwem pracy.

Badanie ESENER jest przeprowadzane co pięć lat. Aby 
uzmysłowić sobie jego skalę, warto wiedzieć, że w  drugim 
badaniu wzięło udział ponad 49 tys. uczestników z  36  kra  -
jów. Dzięki naciskowi, jaki położono na zbadanie nowych 
i  pojawiających się zagrożeń, odpowiedzi udzielane 
w  ankietach rzucają światło na słabo poznane, choć 
coraz ważniejsze obszary BHP, takie jak zagrożenia 
psychospołeczne. Obawy wiążące się z  tymi ostatnimi 
zostały po raz pierwszy wykryte właśnie dzięki badaniu 
ESENER.

http://www.esener.eu
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Narzędzia do 
zarządzania 

BHP
U podstaw właściwego 

stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy leży ocena 

ryzyka zawodowego.
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Oczywiste jest, że lepiej zapobiegać wypadkom przy 
pracy i chorobom zawodowym niż usuwać ich skutki. 
Jednakże, zwłaszcza w przypadku małych organizacji, 
określenie sposobu skutecznego wdrażania właściwych 
środków zaradczych może wydawać się zbyt trudne. 
Oferujemy pomoc, udostępniając specjalne, przyjazne 
użytkownikowi narzędzia, dzięki którym mikro‑ i małe 
przedsiębiorstwa mogą ocenić ryzyko zawodowe, na 
jakie narażeni są ich pracownicy, a także identyfikując 
i upowszechniając przykłady dobrych praktyk.

Narzędzie on‑line do oceny ryzyka 
zawodowego (OiRA)
Wiele osób uważa, że zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
wymaga wiedzy lub dodatkowych nakładów pracy, których 
małe przedsiębiorstwa nie posiadają lub na które ich nie 
stać. Narzędzie on-line do oceny ryzyka zawodowego (OiRA) 
przełamuje ten mit i  oferuje prostą analizę potencjalnych 
zagrożeń występujących w  miejscu pracy. Zawiera łatwe 
w  użyciu, bezpłatne narzędzia internetowe, które krok 
po kroku prowadzą mikro- i  małe przedsiębiorstwa przez 
proces oceny ryzyka zawodowego. Narzędzie ułatwia także 
przedsiębiorcom podjęcie decyzji co do odpowiednich 
działań i  wspiera ich w  monitorowaniu i  zgłaszaniu 
zagadnień dotyczących BHP. Koordynując rozwój 
OiRA, EU-OSHA zapewnia platformę, oprogramowanie, 
ogólne narzędzia i  centrum informacyjne oraz integruje 
społeczność zgromadzoną wokół OiRA. Na potrzeby 
poszczególnych krajów i  sektorów gospodarki narzędzie 
jest dostosowywane przez partnerów projektu.

OiRA to nie tylko skuteczne rozwiązanie techniczne, ale 
także praktyczna metoda upowszechniania informacji 
o tym, że małe przedsiębiorstwa też mogą czerpać korzyści 
z  właściwego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Można 
do nich zaliczyć m.in. niższą absencję i  mniejszą rotację 
pracowników. Promowanie zarządzania bezpieczeństwem 
pracy podnosi ogólną świadomość istnienia tego obszaru 
tematycznego. Rezultatem tego jest wzrost produktywności 
miejsc pracy w  UE, w  której znacząca większość 
przedsiębiorstw to mikro- i małe przedsiębiorstwa.

Wdrożenie OiRA jest uznawane za ważny krok w  kierunku 
poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy w  europejskich 
mikro- i  małych przedsiębiorstwach, a  sam projekt jest 
stale rozwijany i  poszerzany o  nowe narzędzia. Partnerzy 
projektu, nazywani społecznością OiRA, współpracują 
w zakresie tworzenia i doskonalenia narzędzi oraz adaptacji 
istniejących narzędzi na potrzeby poszczególnych 
państw. Celem jest wypracowanie wysokiej pozycji tego 
narzędzia on-line do oceny ryzyka zawodowego, tak aby 
osiągnęło czołowe miejsce wśród sposobów zapobiegania 
zagrożeniom w miejscu pracy, było coraz lepiej dostosowane 
do potrzeb użytkowników i  jednocześnie zapewniało 
możliwość wymiany informacji między jego użytkownikami 
i twórcami.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu
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Kampanie 
informacyjne

Dzięki działaniom 
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – EU-OSHA

Jednym z naszych podstawowych działań, jako organizacji 
informacyjnej i tworzącej sieć wzajemnych kontaktów, jest 
docieranie z przesłaniem do odbiorców docelowych – od 
decydentów i pracodawców po kierowników, specjalistów 
ds. BHP, pracowników i związki zawodowe – po to, 
aby zwiększyć ich świadomość na temat zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz sposobów zapobiegania 
im. Wykorzystujemy różne kanały komunikacji, w tym 
konferencje i warsztaty, kompleksowy i wielojęzyczny 
portal internetowy, OSHmail oraz media społecznościowe.

KAMPANIE
Prowadzone w  dwuletnim cyklu kampanie „Zdrowe 
i  bezpieczne miejsce pracy” to nasze flagowe działania 
mające na celu budowanie świadomości. Są ważnym 
sposobem na dotarcie do miejsc pracy w  całej Europie. 
Przedsięwzięcia w  ramach kampanii, koordynowane przez 
EU-OSHA i  jej partnerów w  państwach członkowskich, 
to największe tego rodzaju akcje na świecie, obejmujące 
setki wydarzeń i  różnego typu działań. Ich tematyka 
dotyczyła zagadnień takich, jak: ocena ryzyka zawodowego, 
bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzeń i  budynków, 
hałas, zagrożenia psychospołeczne czy młodzi pracownicy 
w  miejscu pracy. Niezależnie od tematu jednym 
z najważniejszych komunikatów jest zawsze rola współpracy, 
w  znaczeniu połączenia przywództwa kadry kierowniczej 
i  udziału pracowników w  zarządzaniu BHP, która leży 
u podstaw wszystkich naszych działań.

Do  najważniejszych wydarzeń każdej kampanii należy 
rozdanie nagród w  Europejskim Konkursie Dobrych 
Praktyk, w którym nagradzane są wyjątkowe i innowacyjne 
rozwiązania z  zakresu zarządzania bezpieczeństwem 
i  ochroną zdrowia w  miejscu pracy. Kolejnym ważnym 
wydarzeniem jest Europejski Tydzień Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy, który odbywa się w październiku każdego 
roku w  całej Europie. Ważną cechą naszych kampanii jest 
stale rosnąca liczba jej oficjalnych partnerów. W  zamian za 
udział w  kampanii partnerzy mają prawo do korzystania 
z takich możliwości, jak warsztaty gromadzące specjalistów 
ds. BHP z określonego sektora przemysłu, podczas których 
dzielą się swoimi doświadczeniami i wymieniają informacje 
o dobrych praktykach (benchmarking).

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO – BEZPIECZEŃSTWO NA WESOŁO
Aby przekazać nasze przesłanie w  łatwy do zapamiętania 
i pełen humoru sposób, zwróciliśmy się o pomoc do Napo – 
bohatera filmów animowanych.

Filmy produkuje Konsorcjum Napo, czyli niewielka grupa 
europejskich organizacji zajmujących się tematyką 
BHP. Napo to interesujący bohater – zwykły pracownik, 
który musi stawić czoła codziennym zagrożeniom 
w  miejscu pracy. Ale to także prawdziwy bojownik BHP, 
współpracujący ze swoimi kolegami w  celu rozpoznawania 
zagrożeń i wyszukiwania praktycznych rozwiązań. Odbiorcy 
w  każdym wieku, z  różnych środowisk i  kultur mogą się 
identyfikować z  Napo, a  filmy mają na celu wzbudzenie 
dyskusji na temat kwestii BHP.

Inicjatywa EU-OSHA „Napo dla nauczycieli” to internetowy 
zestaw narzędzi dla nauczycieli szkół podstawowych, 
obejmujący główne informacje, cele nauczania, plany lekcji 
i pomysły na zajęcia, opierające się na filmach z serii „Napo”. 
Celem tej inicjatywy jest zapoznanie dzieci z  ważnymi 
kwestiami z  zakresu bezpieczeństwa i  kształtowanie 
dobrych nawyków, które kiedyś zabiorą ze sobą do pracy. 
Tym samym wypełniamy nasze zobowiązanie wprowadzenia 
kwestii bezpieczeństwa pracy do programów nauczania.

http://www.napofilm.net

https://www.healthy-workplaces.eu/pl
http://www.napofilm.net
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Dzielenie się 
wiedzą

Łączymy specjalistów 
ds. BHP z całego świata 

i za pomocą nowych 
narzędzi i kanałów 

komunikacyjnych 
tworzymy wysokiej 

jakości zasoby 
informacyjne.
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Mobilizowanie specjalistów ds. BHP do tworzenia zbioru 
aktualnych i wartościowych zasobów informacyjnych, 
to kolejne z naszych głównych zadań. Wykorzystujemy 
nowe technologie, aby wypełnić nasze zobowiązanie 
dotyczące ułatwiania budowania i wymiany informacji. 
Dzięki temu możemy skuteczniej i lepiej odpowiadać 
na potrzeby naszych użytkowników. Dzięki rozbudowie 
interaktywnego procesu wymiany wiedzy, włączającego 
media społecznościowe, społeczność BHP jest zawsze 
w centrum naszych działań.

OSHwiki
OSHwiki to opracowana wspólnie z  wieloma parterami 
wielojęzyczna internetowa encyklopedia, zapewniająca 
wiarygodne informacje na temat bezpieczeństwa pracy, 
a  także przestrzeń dla specjalistów ds. BHP, w  której mogą 
się kontaktować i dzielić wiedzą. Jest ekonomicznym i coraz 
ważniejszym sposobem kontaktu ze społecznością osób 
zainteresowanych bezpieczeństwem pracy. Inaczej niż 
w  przypadku innych wikipedii – dla zapewnienia wysokiej 
jakości informacji jedynie autorzy akredytowani przez 
EU-OSHA mogą dodawać nowe treści bądź modyfikować 
czy tłumaczyć istniejące artykuły. Akredytowanym 
autorem może zostać każdy przedstawiciel uznanej 
organizacji branżowej lub naukowej. OSHwiki jest dostępna 
za pośrednictwem naszej strony internetowej. Treści 
w  encyklopedii są podzielone na następujące kategorie 
główne: ogólne zagadnienia BHP, zarządzanie i organizacja 
BHP, strategie prewencji i  kontroli, środki fizyczne, 
substancje niebezpieczne, ergonomia, bezpieczeństwo, 
organizacja pracy, zagadnienia psychospołeczne, zdrowie, 
branże i  zawody oraz grupy pracowników szczególnie 
narażone na ryzyko.

http://www.oshwiki.eu
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Współpraca 
z partnerami

Aby realizować 
nasze cele, ściśle 
współpracujemy 

z siecią partnerów.
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Jesteśmy organizacją budującą i pielęgnującą sieć 
kontaktów, a współpraca z innymi organizacjami na 
szczeblach krajowym, europejskim i światowym to 
istota naszej działalności. Znajduje to odzwierciedlenie 
w trójstronnej strukturze naszego zarządu, w skład 
którego wchodzą przedstawiciele rządów, organizacji 
pracowników i pracodawców oraz Komisji Europejskiej.

Naszą pierwszą i  najważniejszą siecią są krajowe 
punkty centralne, stanowiące nieodzowne połączenie 
z  użytkownikami w  miejscach pracy każdego kraju. Każde 
państwo członkowskie, państwo kandydujące i potencjalne 
państwo kandydujące do UE wyznacza krajowy punkt 
centralny, podobnie jak kraje Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i  Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu. Rolę punktu centralnego pełni zwykle organizacja 
wiodąca w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
w  danym kraju. Współpracuje ona z  siecią partnerów 
krajowych, w  której trójstronnej strukturze uwzględnieni 
są przedstawiciele pracodawców i pracowników oraz rządu. 
Punkty centralne odgrywają kluczową rolę w  realizacji 
kampanii „Zdrowe i  bezpieczne miejsce pracy”, a  EU-OSHA 
wspiera je w  organizowaniu imprez, przygotowaniu 
publikacji i działań medialnych.

Nasi partnerzy społeczni, czyli organizacje reprezentujące 
pracodawców i  pracowników, pomagają nam dotrzeć do 
mikro- i małych przedsiębiorstw w całej Europie. Wspierają 
także nasze działania i  projekty, jak na przykład projekt 
OiRA, oraz pośredniczą w  przekazywaniu informacji 
i konsultacjach.

Europejska Sieć Przedsiębiorczości (Enterprise Europe 
Network – EEN) to sieć wspierająca przedsiębiorstwa w  jak 
najlepszym wykorzystywaniu możliwości biznesowych 
w  Europie. To nasza największa sieć społecznościowa, 
zrzeszająca ponad 600 organizacji członkowskich w 50 kra-
jach, a  także ważny sojusznik w  docieraniu do małych 
przedsiębiorstw.

Coraz więcej partnerów, w  tym partnerów społecznych, 
organizacji zawodowych i  dużych spółek, wspiera nasze 
kampanie informacyjne i  pomaga podnosić świadomość 
na temat znaczenia bezpieczeństwa pracy. Mamy też coraz 
liczniejszą grupę partnerów medialnych, których pomoc 
w popularyzacji idei kampanii jest nieoceniona.

Współpracujemy także ściśle z  inspekcją pracy oraz 
z  konsultantami i  zespołami badawczymi z  ośrodków 
akademickich wiodących w  dziedzinie bezpieczeństwa 
pracy i  ochrony zdrowia. Na szczeblu europejskim 
współpracujemy z  wieloma organami UE – Parlamentem 
Europejskim, Komisją Europejską, Europejskim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym i  innymi agencjami, a  także 
z  partnerami społecznymi, takimi jak BusinessEurope 
i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych. Na arenie 
międzynarodowej współpracujemy z  takimi organami, jak 
Międzynarodowa Organizacja Pracy i Światowa Organizacja 
Zdrowia.

https://osha.europa.eu/pl/about/focal_points 
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Dowiedz się 
więcej

Istnieje wiele sposobów, 
aby skontaktować się 

z EU‑OSHA  
i na bieżąco śledzić 

aktualności z dziedziny 
bezpieczeństwa pracy.
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Strona internetowa
Nasza wielojęzyczna strona internetowa to bogate 
źródło informacji na wszelkie tematy związane ze 
zdrowiem i  bezpieczeństwem, od materiałów z  kampanii 
informacyjnych po najnowsze badania. Oferuje dostęp do 
licznych zasobów i praktycznych narzędzi.
https://osha.europa.eu/pl

Biuletyn OSHmail
OSHmail, nasz bezpłatny comiesięczny biuletyn e-mailowy, 
to aktualne źródło wielu wiadomości, od zmian legislacyjnych 
po nowe publikacje i zbliżające się wydarzenia. Biuletyn jest 
dostępny w ponad 20 językach UE.
Subskrypcję można zamówić na stronie: 
https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail

Media społecznościowe
Uważamy, że sieci społecznościowe to potężne narzędzie do 
przekazywania informacji, zmieniania postaw i  budowania 
relacji. Można nas znaleźć na:

Wydarzenia
Organizujemy wiele wydarzeń mających na celu budowanie 
świadomości oraz wymianę informacji, dobrych praktyk 
i  porad. To wydarzenia o  różnej skali, od niewielkich 
seminariów po duże, międzynarodowe konferencje. Aby 
otrzymywać informacje o  zbliżających się wydarzeniach, 
można zamówić biuletyn OSHmail lub sprawdzać 
kalendarium na stronie:
https://osha.europa.eu/pl/events/events.html

Biuro prasowe
Wszystkie zapytania ze strony mediów prosimy kierować 
na adres: news@osha.europa.eu lub pod numer telefonu: 
+34 944358359. Najnowsze komunikaty prasowe i  raporty 
dla mediów są dostępne pod adresem: 
https://osha.europa.eu/pl/press.
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Zdjęcia na okładce, zgodnie z  ruchem wskazówek zegara 
od  lewego górnego rogu:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, © EU-OSHA/Arpad Pinter,
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, © EU-OSHA/József Radó, 
© EU-OSHA/Michel Wielick, © EU-OSHA/David Tijero.

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/
european-agency-for-safety-and-health-at-work

Regularnie aktualizujemy również nasz blog, dostępny pod 
adresem:

https://osha.europa.eu/pl/about/director_corner/
blog/front-page.

Publikacje
Wszystkie nasze publikacje można bezpłatnie pobrać ze 
strony internetowej. Agencja publikuje liczne opracowania 
dotyczące bezpieczeństwa pracy, od ulotek po szczegółowe 
raporty, dzięki czemu informacje na temat BHP trafiają do 
szerokiego grona odbiorców w całej Europie.
Sprawdź nasze publikacje na: 
https://osha.europa.eu/pl/publications

https://osha.europa.eu/pl
https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
https://osha.europa.eu/pl/events/events.html
mailto:news@osha.europa.eu
https://osha.europa.eu/pl/press
http://twitter.com/eu_osh
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://www.youtube.com/user/EUOSH
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/pl/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/pl/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/pl/publications
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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, rzetelne i  bezstronne informacje 
na temat bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz organizuje 
ogólnoeuropejskie kampanie informacyjne. Agencja została 
utworzona przez Unię Europejską w 1996 r., a jej siedzibą jest Bilbao 
w  Hiszpanii. EU-OSHA zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, 
rządów państw członkowskich, organizacji pracodawców i  pra-
cowników, a także czołowych specjalistów z zakresu BHP z każdego 
z państw członkowskich UE i spoza tych państw. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, HISZPANIA
Tel.: + 34 944358400
Faks: + 34 944358401
E-mail: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu

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

