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BHP w mikro i małych przedsiębiorstwach 

Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników mikro i małych firm była tematem 
konferencji Improving occupational safety and health in micro and small enterprises in 
Europe, zorganizowanej 16 października przez EU-OSHA w Brukseli. Wystąpienia i dyskusje 
dotyczyły w szczególności budownictwa i rolnictwa, które są postrzegane jako sektory 
wysokiego ryzyka. Rezultaty projektu SESAME Safe Small and Micro Enterprises, raporty 
dotyczące sytuacji w wybranych krajach, przykłady skutecznych rozwiązań, spostrzeżenia 
partnerów społecznych posłużyły jako ilustracja problemu. 

Więcej informacji o konferencji i problematyce bhp w miro i małych firmach: 
https://osha.europa.eu/pl/oshevents/improving-occupational-safety-and-health-micro-
and-small-enterprises-europe-construction 
https://osha.europa.eu/pl/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises 
https://osha.europa.eu/pl/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-
final-report-3-year-sesame-project/view 

 

E-poradniki nt.  
zagrożeń psychospołecznych, stresu i chorób układu mięśniowo-szkieletowego 

Ukazała się nowa wersja poradnika dotyczącego walki ze stresem i zagrożeniami 
psychospołecznymi (Managing stress and psychosocial risks).  Inny poradnik, Healthy workers, 
thriving companies - a practical guide to wellbeing at work, dotyczy zagrożeń psychospołecznych 
związanym z pracą i chorób układu mięśniowo-szkieletowego.  

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-resources/e-guides/e-guide-managing-stress-and-
psychosocial-risks 
https://osha.europa.eu/pl/publications/healthy-workers-thriving-companies-practical-guide-
wellbeing-work%E2%80%9D/view 
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Nagroda filmowa Zdrowe miejsca pracy 2019 

      

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku (DOK 
Leipzig) jedna z nagród jest przyznawana za film dotyczący zagadnień i problemów związanych 
z pracą. W tym roku film Bird Island (reż. Maya Kosa, Sergio Da Costa, Szwajcaria) został uznany 

za najlepszy w tej kategorii.  Film dotyczy rehabilitacji. Przedstawia historię młodego mężczyzny 
wracającego do pracy po długotrwałej chorobie jako analogię do opieki i cierpliwości niezbędnej 
do przywrócenia do zdrowia ptaków w rezerwacie. 

EU-OSHA od 2009r. przyznaje nagrodę za film dokumentalny lub animowany 

poświęcony człowiekowi w zmieniającym się środowisku pracy - na skutek czynników  polityczno-
społecznych, sposobu życia, uwarunkowań fizycznych i psychospołecznych, istniejących i nowych 
zagrożeń i innych problemów związanych z pracą.  

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2019 
https://www.dok-leipzig.de/en/  
https://films2019.dok-leipzig.de/en/film/?ID=25208 

 
 

Konkurs  O!ZNAKI PRACY rozstrzygnięty 

Konkurs dotyczył przedstawienia w technice fotograficznej lub filmowej współczesnych wyzwań 
związanych z pracą, pojmowania bezpieczeństwa pracy, zagrożeń dla zdrowia i życia 
wynikających z pracy i sposobów przeciwdziałania im.  

W kategorii FOTOGRAFIA  
Grand Prix: 
Konrad Kozłowski za zdjęcie Sztuka prze(życia). 
Nagrody im. Sztucznej Inteligencji (AI):  
Katarzyna Kruk za zdjęcie Dzika radość w pracy, 
Kosma Kołodziej za zdjęcie Kustosz, 
Robert Wierzbicki za cykl zdjęć Wycieczka z atrakcjami (Asystent Turystyczny Osób 
Niepełnosprawnych), 
Adam Żądło za cykl zdjęć Prawdziwy Dom. 
Nagroda honorowa uczestników konkursu: 
Jacek Cisło za zdjęcie Technik turbin wiatrowych. 
Wyróżnienia:  
Tadeusz Koniarz za zdjęcia Jak mrówki, W sieciach, Mona Liza,  
Robert Wierzbicki za zdjęcie Asystent osób niepełnosprawnych – 4,  
Adam Jarosz za cykl zdjęć Truckerka, 
Stepan Rudnik za cykl zdjęć NIEWIDZIALNI, 
Piotr Zwarycz za cykl zdjęć Idziemy tam, skąd inni uciekają. 

http://www.dok-leipzig.de/en/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2019
https://www.dok-leipzig.de/en/
https://films2019.dok-leipzig.de/en/film/?ID=25208
https://oznakipracy.ciop.pl/
https://oznakipracy.ciop.pl/oznaki-pracy
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Wyróżnienia specjalne:  
Irina Isychko za zdjęcie Z czasem pracy,  
Piotr Mańczak za zdjęcie Ostatni. 

W kategorii FILM I MULTIMEDIA  
Wyróżnienia:  
Paweł Turłaj za film Caminus,  
Michał Kotwica za filmy Jaś oraz Perła, 
Maciej W. Sławulski za film O! ZNAKI PRACY W STOLICY – Polska Kronika Pracowa,  
Karina Gorzkowska za film Przemiana,  
Wojciech Szuster za film Zregenerowani. 

Organizatorem konkursu był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.  

Więcej informacji: 
http://oznakipracy.ciop.pl 
https://www.facebook.com/Oznaki-Pracy-659599857584481/ 
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/105790,final-konkursu-fotograficzno-filmowego-o-znaki-
pracy-.html# 

 
 

 

Dobry przepis na bezpieczeństwo 
Kampania i program prewencyjny PIP dla branży mięsnej 

 
Inicjatywa Państwowej Inspekcji Pracy Dobry przepis na bezpieczeństwo jest adresowana do 
firm, które przetwarzają i konserwują mięso,  produkują wyroby z mięsa, w tym z mięsa 
drobiowego.  Obejmuje działania promocyjne  i program prewencyjno-kontrolny. Ma na celu 
zmniejszenie zagrożeń w masarniach i ubojniach, poprawę przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w szczególności bhp. 

Więcej informacji: 
http://www.bhpnatak.pl/html/dobry_przepis.html 

 
 

Uproszczona ocena ryzyka 
OiRA to zestaw bezpłatnych interaktywnych narzędzi internetowych 
do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych sektorach 
i zawodach. Przyjazna dla użytkowników platforma internetowa pomaga 
przedsiębiorcom, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom, dokonać oceny zagrożeń i skutecznie nim zarządzać. 

OiRA jest uznana jako główne osiągnięcie Agencji w ciągu 25 lat  działalności.  

Więcej informacji: 
https://oiraproject.eu/pl 

http://oznakipracy.ciop.pl/
https://www.facebook.com/Oznaki-Pracy-659599857584481/
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/105790,final-konkursu-fotograficzno-filmowego-o-znaki-pracy-.html
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/105790,final-konkursu-fotograficzno-filmowego-o-znaki-pracy-.html
http://www.bhpnatak.pl/html/dobry_przepis.html
https://oiraproject.eu/pl


4 

 

 Kampania 2018-2019 

 

 

 

 

 

 
 
Odpowiedzi na 5 głównych pytań związanych z niebezpiecznymi substancjami 

Na stronie Kampanii można znaleźć odpowiedzi na 5 istotnych pytań związanych 
z niebezpiecznymi substancjami: 

Co to są substancje niebezpieczne? 
Substancja niebezpieczna to każda substancja stała, ciecz lub gaz, która może spowodować 
uszkodzenie bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. 

Kogo to dotyczy? 
Wszyscy pracownicy są potencjalnie narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami. 
Sektory szczególnie zagrożone to rolnictwo, produkcja i budownictwo. 

Jakie są zagrożenia? 
Rak jest główną przyczyną zgonów związanych z pracą w UE. Wielu pracowników w UE jest 
narażonych na neurotoksyczne chemikalia, które mogą wpływać negatywnie na ośrodkowy 
układ nerwowy. Nowe technologie, np. nanomateriały, mogą również powodować 
zagrożenia, a ryzyko ich wystąpienia i ich skutki nie zostały w pełni zbadane. 

Jak mogę chronić moje miejsce pracy? 
Rozwijanie kultury zapobiegania ma kluczowe znaczenie dla skutecznego ograniczenia 
chorób, urazów i zgonów spowodowanych przez niebezpieczne substancje. Stosowanie 
zasady STOP - Substitution (zastępowanie) poprzez bezpieczne lub mniej szkodliwe 
rozwiązania, Technological measures (środki techniczne), np. wentylacja, hermetyzacja, 
systemy zamknięte, Organisational measures (środki organizacyjne), np. przez skrócenia 
czasu narażenia, zmniejszenie liczby narażonych pracowników, Personal protection 
measures (środki ochrony indywidualnej), odpowiedni dobór i ich stosowanie - pozwoli 
lepiej kontrolować i ograniczać ryzyko stwarzane przez niebezpieczne substancje. 

Jak mogę się włączyć w Kampanię? 
Poprzez podejmowanie własnych działań  z wykorzystaniem materiałów i narzędzi 
Kampanii lub udział  w inicjatywach organizowanych przez inne instytucje. 

Więcej informacji: 
https://healthy-workplaces.eu/en/media-centre/news/we-answer-5-key-questions-managing-
dangerous-substances-
campaign?pk_campaign=hwc_newsletter_2019_07&_cldee=ZnVuZGFjamFAZnJwLmxvZHoucGw
%3d&recipientid=contact-f3cbc2aeaf70e91180dd005056ba280a-
90b474be6c564ee3909ed54d076f7dcc&esid=29006f98-caae-e911-80de-005056ba280a 
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Ochrona przed niebezpiecznymi substancjami grup szczególnie narażonych 

Do grupy pracowników szczególnie narażonych na niebezpieczne substancje zalicza się m.in. 
pracowników młodych, niedoświadczonych, niedoinformowanych, fizycznie/fizjologicznie, 
bardziej podatnych na zagrożenia, często zmieniających pracę. 

EU-OSHA przygotowała materiał informacyjny Vulnerable workers and dangerous substances, 
który przedstawia obowiązki pracodawców, wskazuje, które grupy pracowników są 
szczególnie podatne na zagrożenia, wyjaśnia, jak poprawić ich sytuację, np.  przez  oceny 
ryzyka i stosowanie środków zapobiegawczych. 

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/publications/info-sheet-vulnerable-workers-and-dangerous-
substances/view 
https://oshwiki.eu/wiki/Groups_at_risk 

 

   
OSHmail - elektroniczny biuletyn EU-OSHA 
to najnowsze informacje z całego świata, publikacje, zmiany w przepisach UE dotyczące bhp. 
Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową 

https://osha.europa.eu/pl/oshmail-newsletter 
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Do zapobiegania skutkom działania substancji niebezpiecznych przyczynia się: 

Przestrzeganie dopuszczalnych wartości stężeń niebezpiecznych substancji 

Ograniczenie stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych, wpływających 
szkodliwie na rozrodczość (reprotoksycznych)  

Zastępowanie niebezpiecznych substancji mniej niebezpiecznymi i bezpiecznymi dla 
zdrowia i życia pracowników 

Stosowanie systemu zamkniętego lub wentylacji 

Działania organizacyjne ograniczające narażenie pracowników (np. skrócenie czasu 
pracy) 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej  

(na podstawie materiałów opracowanych przez CIOP-PIB) 
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