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25 lat EU-OSHA 

 

W tym roku  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)  obchodzi swoje 

25-lecie. Pod hasłem  25 lat wspólnej pracy na rzecz bezpiecznej i zdrowej Europy publikowane 
są materiały informacyjne, organizowane spotkania, dyskusje i konferencje. 

Główna uroczystość – spotkanie decydentów, specjalistów, ekspertów i przedstawicieli 
instytucji współpracujących z EU-OSHA - będzie miała miejsce 5 czerwca w Uniwersytecie 
Deusto w Bilbao.  

Podczas dwóch panelowych sesji uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy podczas ostatnich 25 lat. Podsumują osiągnięcia zbudowanej 
przez Agencję europejskiej sieci podmiotów działających na rzecz bhp. Spotkanie podkreśli 
wkład, jaki Agencja, jej sieć krajowych punktów kontaktowych i inni partnerzy wnoszą 
w tworzenie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy w całej Europie. Nakreśli wyzwania i plany 
oraz działania, które będą kontynuowane w kolejnych latach. 

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/our-story 
https://osha.europa.eu/pl/oshevents/eu-osha-25th-anniversary 
 

Współpracę EU-OSHA z partnerami przedstawia artykuł Współpraca partnerska: klucz do 
sukcesu EU-OSHA. Enterprise Europe Network jest wymieniona wśród kluczowych partnerów 
Agencji. 

Więcej: 
https://osha.europa.eu/pl/working-partnership-key-eu-oshas-success 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  - ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy  

informuje 
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28 kwietnia 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  
i Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy 
i Chorób Zawodowych 
 
 
 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (World Day for Safety and Health at 
Work) to 28 kwietnia. Został ustanowiony w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację 
Pracy (ILO - International Labour Organisation) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia 
(WHO – World Health Organisation) oraz (Międzynarodową Konfederacją Związków 
Zawodowych (ITUC - International Trade Union Confederation). Tego samego  przypada 
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, którego 
obchody inicjuje i koordynuje ITUC od 1989r. 

Z tej okazji organizowane są liczne inicjatywy i wydarzenia promujące kulturę bezpieczeństwa 
pracy, działania zapobiegające zagrożeniom, w tym ocena ryzyka zawodowego i szkolenia 
pracowników. 

ITUC określił następujący temat uroczystości w 2019r. Przejmij kontrolę – usuń niebezpieczne 
substancje z miejsca pracy, kładąc nacisk na walkę z chorobami nowotworowymi, 
ograniczenie/wyeliminowanie narażenia na czynniki rakotwórcze w pracy.  

 

Więcej informacji: 
https://www.ituc-csi.org/IWMD19-EN?lang=en 
https://www.ilo.org https://www.ciop.pl /safework/events/safeday/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=300005613&html_klucz=
300005611&html_klucz_spis 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/28_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Pracy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Konfederacja_Zwi%C4%85zk%C3%B3w_Zawodowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Konfederacja_Zwi%C4%85zk%C3%B3w_Zawodowych
https://www.ituc-csi.org/IWMD19-EN?lang=en
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P40800282051490976494797&html_tresc_root_id=300005611&html_tresc_id=300005613&html_klucz=300005611&html_klucz_spis
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P40800282051490976494797&html_tresc_root_id=300005611&html_tresc_id=300005613&html_klucz=300005611&html_klucz_spis
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P40800282051490976494797&html_tresc_root_id=300005611&html_tresc_id=300005613&html_klucz=300005611&html_klucz_spis
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Kampania 2018-2019 

 

 

 

 

 

Praktyczne narzędzia i wytyczne dotyczące substancji niebezpiecznych 
w miejscach pracy – nowy materiał informacyjny 

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przygotowała ulotkę 
z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi postepowania z niebezpiecznych substancji w pracy, 
w tym opisy narzędzi wspomagających skuteczne zarządzanie bhp. Są tam również odnośniki do 
zasobów bazy informacyjnej EU-OSHA, zawierającej ponad 700 narzędzi i materiałów w różnych 
językach. 

Więcej informacji:  
https://healthy-workplaces.eu/pl/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-
guidance-dangerous-substances-workplaces 

 

Napo  promuje Wizę Zero 
     

 

 

 

 

 

 

Kolejne filmy o Napo dotyczą 7 złotych zasad bezwypadkowego i zdrowego 
miejsca pracy, zawartych w Wizji Zero (Vision Zero) Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Napo i jego koledzy w dowcipny i obrazowy sposób 
przedstawiają każdą z zasad. 

Filmy można obejrzeć na stronie: http://visionzero.global/videos 

https://healthy-workplaces.eu/pl/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-guidance-dangerous-substances-workplaces
https://healthy-workplaces.eu/pl/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-guidance-dangerous-substances-workplaces
http://www.napofilm.net/
http://www.napofilm.net/
http://visionzero.global/videos
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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.  
https://oiraproject.eu 

 

 

Jubileusz OSHmail   
elektronicznego biuletynu  
Europejskiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy  
W kwietniu został opublikowany 200 numer biuletynu.  
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 

https://osha.europa.eu/pl/oshmail-newsletter 
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