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Z okazji 25-lecia Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przygotowała 
quiz, składający się z 12 pytań dotyczących działań Agencji oraz kwestii zdrowia 
i bezpieczeństwa w środowisku pracy. 

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019/25th-anniversary-quiz 

 

EEN OSH promotion award 2018/2019 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ogłosiła kolejny konkurs dla ośrodków 
Enterprise Europe Network na przedsięwzięcia promujące bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, 
w szczególności w firmach mikro, małych i średnich – Enterprise Europe Network Occupational 
Safety and Health Award 2018/2019.  

Formy inicjatyw i jednocześnie kategorie konkursu to: 

• działania i wydarzenia promujące bhp, 

• budowanie sieci promującej bhp, 

• publikacje i komunikacja online promujące bhp. 

Przy ocenie projektów będą brane w szczególności pod uwagę następujące elementy: 
dostosowanie do krajowych potrzeb/sytuacji, wymierne rezultaty, skuteczność i efektywność 
w wykorzystaniu zasobów/środków do wdrożenia projektu, możliwość powielania/adaptacji 
w innych krajach. 

Termin składania wniosków: 15 września 2019r. 

Więcej informacji: 
https://een.ec.europa.eu/search/node/EEN%20OSH%20Award 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  - ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy  

informuje 

Informacja    4 /2019,  28 czerwca 2019r. 

http://www.frp.lodz.pl/een
https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/our-story
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/eu-osha-1994-2019/25th-anniversary-quiz
https://een.ec.europa.eu/search/node/EEN%20OSH%20Award
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Kampania 2018-2019 

 

 

 

 

 

Narzędzia i publikacje Kampanii 

 

Strona internetowa Kampanii zawiera liczne narzędzia i materiały pomocne w zarządzaniu 
substancjami niebezpiecznymi w firmach i zapobieganiu ich skutkom dla zdrowia pracowników. 
Można tam znaleźć m.in. przepisy prawne, ich interpretację i sposoby ich zastosowania, 
infografiki, materiały audiowizualne, studia przypadków będące źródłem wiedzy i informacji 

o praktycznych rozwiązaniach.  

Więcej informacji: 
https://healthy-workplaces.eu/pl/tools-and-publications 

 

 

 

https://healthy-workplaces.eu/pl/tools-and-publications
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Substancje rakotwórcze w pracy 

 

W 2016 r. sześć instytucji z Europy podjęło inicjatywę Mapa drogowa dotycząca substancji 
rakotwórczych w celu podniesienia świadomości na temat zagrożeń wynikających z narażenia 
na czynniki rakotwórcze w miejscu pracy i wymiany dobrych praktyk w tej dziedzinie.  

Sygnatariusze programu: 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)  
Komisja Europejska  
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC- The European Trade Union 
Confederation) 
Konfederacja Europejskiego Biznesu (BusinessEurope) 
Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów Austrii 
Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Holandii  

Program zakłada m.in. zapewnienie przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, informacji na 
temat dopuszczalnych wartości narażenia na czynniki rakotwórcze, przekazanie informacji 
o metodach oceny ryzyka zawodowego, zbieranie i upowszechnianie przykładów dobrych 
praktykach w zarządzaniu ryzykiem narażenia na substancje rakotwórcze. 

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens 
https://roadmaponcarcinogens.eu/# 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wRuI-_HfRD4 

 

Kampania społeczna Moda na bezpieczeństwo 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi 
kampanię Moda na bezpieczeństwo w celu podnoszenia społecznej 
świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, 
promowania kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym. 
Kampania obejmuje działania informacyjne i edukacyjne adresowane do 
przedsiębiorców, pracowników i ich rodzin oraz ogółu społeczeństwa.  
 

  

 

 

 

 

 
Więcej informacji: 
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P4880015
5571552650409235 

 

Autor plakatu: Agnieszka Hańcza 
Praca wybrana na wystawę w 17. edycji 

konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy  

pn. „Kultura pracy”. 

 

https://www.etuc.org/
https://www.etuc.org/
https://www.businesseurope.eu/
https://osha.europa.eu/pl/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://roadmaponcarcinogens.eu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wRuI-_HfRD4
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P48800155571552650409235
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P48800155571552650409235
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https://oiraproject.eu 

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

Film przedstawiający narzędzia OiRA: 
https://www.youtube.com/watch?v=IU2DWX1DzFY 

OiRA powstała z myślą o małych i średnich firmach. Okazało się jednak, że jest atrakcyjna także 
dla dużych przedsiębiorstw. Ostatnio narzędzia OiRA zostały wykorzystane do oceny ryzyka 
zawodowego przez międzynarodowy koncern samochodowy Daimler.  

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/about-eu-osha/press-room/innovative-workplace-risk-assessment-
tool-oira-goes-global 

    

    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 

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