Bezpieczeństwo
i higiena pracy
są dobre dla ciebie
i dobre dla firmy
Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) są narażeni na większe ryzyko niż pracownicy
większych firm. 82 % wszystkich obrażeń w pracy
w UE ma miejsce w MŚP. Wynika to z tego, że MŚP
mają z reguły większe problemy z kontrolowaniem
ryzyka w miejscu pracy.
Jako pracodawca masz prawny obowiązek ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników.
Dobre zarządzanie ryzykiem związanym z BHP jest
również korzystne dla przedsiębiorstwa ze względu
na zwrot z inwestycji, lepszą produktywność
i poprawę wizerunku.
Ośrodki Enterprise Europe Network oraz Europejska
Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EUOSHA) wraz ze swą siecią krajowych punktów
centralnych pomogą Ci lepiej zarządzać ryzykiem
związanym z BHP. Dotyczy to wykrywania i oceny
zagrożeń oraz podejmowania działań, które je
eliminują lub ograniczają, uniemożliwiając tym
samym wystąpienie chorób i urazów wszędzie tam,
gdzie to możliwe.

Dlaczego stosowanie dobrych praktyk BHP jest dobre również dla firmy?

Wpływ na potencjalne relacje biznesowe
Bez względu na przyczyny, dla których nawiązujesz
współpracę z innymi organizacjami, ważne jest, aby
niechlubna historia w zakresie BHP nie świadczyła
przeciwko Tobie. Dobra opinia w tym zakresie
nie tylko przyniesie Twojej firmie oszczędności
i zwiększenie produktywności, ale także poprawi jej
wizerunek i zwiększy szanse na rozwój współpracy
z otoczeniem gospodarczym.
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Podsumowując, dobre zarządzanie BHP przynosi
korzyści wszystkim – pracodawcom, pracownikom,
gospodarce i całemu społeczeństwu.

Szacuje się, że środki zainwestowane w zarządzanie
BHP przynoszą zwrot w wysokości ponad 200 %.
Więcej informacji na temat BHP
EU-OSHA ma sieć krajowych punktów centralnych. Znajdź najbliższy punkt pod adresem: https://osha.europa.
eu/pl/about-eu-osha/national-focal-points
EU-OSHA udostępnia bezpłatnie wiele narzędzi, publikacji, infografik i innych interaktywnych zasobów poprzez
stronę internetową: https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications
Znajdź najbliższy ośrodek Enterprise Europe Network pod adresem: https://een.ec.europa.eu
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Zwrot z inwestycji
Inwestowanie w zasoby ludzkie oraz wiedzę
ekspercką dotyczącą zarządzania BHP może
napotykać na bariery, szczególnie w MŚP. EU-OSHA
i Enterprise Europe Network oferują praktyczną
pomoc w ich przełamaniu, np. poprzez narzędzia
przyjazne dla użytkowników oraz informacje
i wskazówki. Takie działania dają wymierne korzyści:
szacuje się, że środki zainwestowane w zarządzanie
BHP przynoszą zwrot w wysokości ponad 200 %.

