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Europejski konkurs dobrych praktyk 
 
 
 
 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 
organizuje konkurs dobrych praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce 
pracy na lata 2018-2019. Dobre praktyki powinny dotyczyć 
sposobów postępowania z substancjami niebezpiecznymi, 
przyczyniających się do poprawy bhp.  Konkurs wyłoni rozwiązania, 
które najskuteczniej pomagają walczyć z niebezpiecznymi 
substancjami w pracy. Do konkursu mogą przystąpić 
przedsiębiorstwa, organizacje i osoby indywidualne. 

 

 
We wniosku należy uwzględnić: 

1. Sposób oceny ryzyka wszystkich poważnych zagrożeń i grup pracowników, 

2. Hierarchię środków zapobiegawczych, zgodnie z zasadą STOP: Substitution 
(zastępowanie), Technological measures (środki techniczne), Organisational measures 
(środki organizacyjne), Personal protection measures (środki ochrony indywidualnej), 

3. Sposób wyeliminowania lub ograniczenia narażenia pracowników na niebezpieczne 
substancje, 

4. Budowanie świadomości i kultury bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  - ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy  

informuje 
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Projekty oceni jury w poszczególnych krajach. W Polsce Centralny Instytut Ochrony Pracy – 
Państwowy Instytut Badawczy wybierze dwa projekty.  Zwycięzcy krajowi wezmą udział 
w konkursie międzynarodowym.  

Termin zgłoszenia prac na konkurs: 22 stycznia 2019r. 

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards 
https://healthy-workplaces.eu/pl/campaign-materials/good-practice-awards-flyer 
https://chemia.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800
116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009304&html_kluc
z=300009303&html_klucz_spis= 
https://chemia.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/85697/2018090593622&Kryteria-oceny-dobrych-
praktyk.pdf 
 

 

Zagrożenia psychospołeczne, choroby związane ze stresem i choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego – poradnik dla MŚP 

 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)  przygotowała poradnik dla 
małych i średnich przedsiębiorstw na temat zagrożeń psychospołecznych, chorób wywołanych 

przez stres i chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Te trzy grupy zagrożeń należą do 
najczęściej dotykających pracowników europejskich przedsiębiorstw. Mogą powodować 
długotrwałą absencję i zwolnienia lekarskie. 

Poradnik przedstawia pięcioetapową procedurę poprawiającą warunki środowiska pracy. Daje 
wskazówki i przykłady, proponuje ćwiczenia, ułatwiające zapobieganie tym zagrożeniom. 
Wskazuje dodatkowe źródła, które mogą być przydatne. 

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-
companies-practical-guide-wellbeing/view 

 
 

Badanie na temat systemów wczesnego ostrzegania  
o chorobach związanych z pracą 

W raporcie przedstawiono wyniki prac ekspertów i decydentów z całej Europy na temat 
wczesnego wykrywania nowych zagrożeń i chorób zawodowych oraz podejmowanych działań 
profilaktycznych, analizując 75 systemów nadzoru stosowanych w 26 krajach. Opisano potrzebę 
i sposoby łączenia systemów ostrzegania i nadzoru wybiórczego dotyczące nowych chorób 
z instrumentami już stosowanymi do monitorowania znanych chorób zawodowych. Przykładem 
może być zarostowe zapalenie oskrzelików (ang. „popcorn disease”) – poważna choroba płuc 
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pracowników fabryk oraz problemy z sercem,  wynikające z narażenia pracowników na tlenek 
węgla w zakładach przetwarzania kawy.  

Raport stwierdza również, że: 

Nie istnieje idealny system nadzoru. Każde z opisanych rozwiązań ma wady i zalety. 
Zainteresowani powinni wybrać rozwiązanie najbardziej odpowiadające ich sytuacji, wyciągnąć 
wnioski z prezentowanych przykładów, a następnie dążyć do wdrożenia, ewentualnie adaptując 
do potrzeb. 

Zidentyfikowano pewne braki w zakresie monitorowania, np. w zakresie wieloczynnikowych 
i długo ukrytych chorób związanych z pracą (jak choroby psychiczne, zaburzenia układu 
mięśniowo-szkieletowego i niektóre rodzaje raka), bądź potencjalnie negatywnych skutków dla 
zdrowia nowych i powstających technologii (jak nanotechnologie czy zaawansowana robotyka). 
W badaniach skupiono się na tradycyjnych sektorach (rolnictwie i budownictwie), a należy 
uwzględnić inne branże (np. sektor hotelarsko-gastronomiczny, sektory rozwojowe jak ICT). 

Przy tworzeniu tych systemów ważne jest dzielenie się przykładami sukcesów oraz ściślejsza 
współpraca z instytucjami ds. bhp oraz zdrowia, współpraca międzynarodowa i wymiana 
danych między państwami członkowskimi.  

Związane z pracą choroby i urazy kosztują Unię Europejską 3,3% jej PKB (MOP, 2017). Jest to 
476 mld EUR rocznie, które można byłoby zaoszczędzić dzięki odpowiednim systemom, 
strategiom i praktykom BHP. Mamy nadzieję, że projekt EU-OSHA będzie inspiracją do 
wprowadzania systemów ostrzegania i nadzoru wybiórczego w krajach, w których jeszcze one 
nie istnieją. (wypowiedź Christy Sedlatschek, dyrektora EU-OSHA) 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/press-room/detecting-work-related-diseases-using-
alert-and-sentinel-systems-new 

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/alert-and-sentinel-approaches-
identification-work-related/view 

https://osha.europa.eu/pl/themes/work-related-diseases/alert-and-sentinel-systems-osh 
 

 
 

Seminarium 
dotyczące aktywizacji osób z niepełnosprawnością ruchową 

  

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na seminarium 
Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową dnia 22 stycznia 
2019r. Seminarium jest adresowane do osób i instytucji zaangażowanych w aktywizację 
zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

Udział bezpłatny - zgłoszenia na adres: dopie@ciop.pl 

Seminarium jest współfinansowane przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Więcej informacji: 
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P6600390
441340371274166&wydarzenia_wydarzenie_id=949 

 

 

https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/alert-and-sentinel-approaches-identification-work-related/view
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/alert-and-sentinel-approaches-identification-work-related/view
http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/3/-siegnij-po-sukces-dzien-osob-z-niepelnosprawnoscia-w-zus/1583668
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Ocena ryzyka w zakładach fryzjerskich 

 
Nowa  infografika Obetnij ryzyko z OiRA zachęca do wykorzystania interaktywnego narzędzia 
oceny ryzyka w zakładach fryzjerskich. Wskazuje na zagrożenia i problemy, z którymi fryzjerzy 
spotykają się każdego dnia, np. zagrożenia wynikające ze stosowania środków chemicznych 
i ostrych narzędzi, możliwość poślizgnięcia się na mokrej podłodze. Zwraca uwagę na 
stosowanie odzieży ochronnej, ergonomiczne stanowisko pracy i organizację pracy. Proponuje 
plan poprawy sytuacji. 
 

 

OiRA (Online Interactive Risk Assessment, https://oiraproject.eu/pl) to internetowa platforma, 
zawierająca bezpłatne interaktywne narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Dotyczą różnych sektorów i zawodów.  

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/infographics/cut-out-risks-oira-tool-
hairdressers 
https://oiraproject.eu/en/oira-
tools?text=&field_sector%5B893%5D=893&field_sector%5B218%5D=218&sort=alphabetically 

 

100 lat Międzynarodowej Organizacji Pracy 

 
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO – International Labour Organisation) świętuje swoje 
stulecie. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała po I wojnie światowej podczas konferencji 
pokojowej w Paryżu jako autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów. Miała za 
zadanie inspirowanie rządów, organizacji pracodawców i związków zawodowych do wspólnego 
działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc1.staticflickr.com%2F7%2F6044%2F6343775138_9e31ca8b87_z.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fenstarter%2F6343775138%2F&docid=oNrMiCRkL7ZmgM&tbnid=8ax9TQPpbF3iVM%3A&vet=10ahUKEwihpeX2_PHfAhVNNOwKHZXmAbcQMwhAKAAwAA..i&w=500&h=235&bih=657&biw=1366&q=OiRa%20logo&ved=0ahUKEwihpeX2_PHfAhVNNOwKHZXmAbcQMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fc1.staticflickr.com%2F7%2F6044%2F6343775138_9e31ca8b87_z.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fenstarter%2F6343775138%2F&docid=oNrMiCRkL7ZmgM&tbnid=8ax9TQPpbF3iVM%3A&vet=10ahUKEwihpeX2_PHfAhVNNOwKHZXmAbcQMwhAKAAwAA..i&w=500&h=235&bih=657&biw=1366&q=OiRa%20logo&ved=0ahUKEwihpeX2_PHfAhVNNOwKHZXmAbcQMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://oiraproject.eu/pl
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Międzynarodowa Organizacja Pracy ma trójstronną strukturę. W skład jej głównych organów -  
Międzynarodowej Konferencji Pracy i Rady Administracyjnej – wchodzą przedstawiciele rządów, 
pracodawców i pracowników. 

Obecnie MOP grupuje 187 państw.  Promuje i działa na rzecz godnej pracy dla wszystkich kobiet 
i mężczyzn, dobrych i bezpiecznych warunków pracy, edukacji, ubezpieczeń społecznych, 
wolności zrzeszania się oraz likwidacji wszelkich patologii w pracy, ustalając standardy w formie 
konwencji i zaleceń.  

Obchody stulecia rozpoczną się 22 stycznia 2019r. w Genewie (Szwajcaria) i będą prowadzone 
do końca roku. Wszystkie uroczystości będą transmitowane online. 

Więcej informacji: 
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/WCMS_646457/lang--en/index.htm 
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P4080028
2051490976494797&html_tresc_root_id=300005611&html_tresc_id=300010009&html_klucz=
300005611&html_klucz_spis= 
http://www.mop.pl 

 

 

OSHmail  -  elektroniczny biuletyn  
Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  
Biuletyn co miesiąc przekazuje najnowsze informacje z całego świata, prezentuje 
publikacje, wskazuje zmiany w przepisach UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową 

https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail 
 
 
 
 

Źródła: 
https://osha.europa.eu 

https://healthy-workplaces.eu 
https://oiraproject.eu/pl 

https://chemia.ciop.pl 
https://www.ciop.pl 

 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/events/WCMS_646457/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/pl/news/oshmail
https://osha.europa.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
https://oiraproject.eu/pl
https://chemia.ciop.pl/

