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

 
 
 

 
W tym roku hasło Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz 
Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych brzmi 

Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje 

Tematy obchodów dotyczą problemu zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w tym 
w szczególności pandemii COVID-19. Globalna pandemia i związany z nią kryzys dotyka wszystkich, 
a pracownicy są w grupie najbardziej zagrożonych. Dlatego przekaz obchodów jeszcze mocniej 
zaznacza konieczność wdrożenia wszelkich możliwych działań w miejscach pracy oraz ważną rolę 
i wyzwania stojące przed służbami bhp. Podkreśla ochronę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa - respektowanie zasad zapewniających 
ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia. 

 Źródło: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości  - ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy  

informuje 
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28 kwietnia w godz. 15-16 Międzynarodowa Organizacja Pracy organizuje webinarium 
(w jęz. angielskim) inspirujące do dialogu na temat znaczenia bezpiecznych i zdrowych warunków 
pracy nie tylko dla ochrony życia pracowników, ale też dla zapewnienia ciągłości biznesowej.  
Rejestracja przez stronę  
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-
meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742138/lang--en/index.htm 
 

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/highlights/world-day-safety-and-health-work-2020-urges-response-
covid-19-pandemic?pk_campaign=oshmail_2020_04_special2 
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-
meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_739669/lang--en/index.htm 
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P408002820
51490976494797&html_tresc_root_id=300005611&html_tresc_id=300005613&html_klucz=3000
05611&html_klucz_spis 

 
 
 

COVID-19 – powrót do pracy w bezpiecznych i zdrowych warunkach 

Kryzys spowodowany przez COVID-19 wywiera presję na pracodawców i pracowników. Gdy 
podejmowane środki dystansujące i zapobiegawcze powodują zmniejszenie transmisji 
zakażeń, krajowe administracje krajowe stopniowo zezwalają na stopniowe wznawianie 
działalności. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przygotowała materiał na 
temat dostosowania miejsc pracy i ochrony pracowników w związku z pandemią   
COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers: 
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-
_Adapting_workplaces_and_protecting_workers 

 
 
 

Konsorcjum Napo w walce z pandemią 

 
Pandemia koronawirusa niesie ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska pracy, 
pracowników i firm. Ponieważ trudno przedstawić wszystkie sposoby zapobiegania w krótkim 
filmie, Konsorcjum Napo prezentuje podstawowy czynnik ryzyka - jak przez brudne ręce 
rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia i jak ograniczyć ich negatywny wpływ na nasze zdrowie. 

Film do obejrzenia i pobrania na stronie: 
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-stop-pandemic 

 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742138/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742138/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/pl/highlights/world-day-safety-and-health-work-2020-urges-response-covid-19-pandemic?pk_campaign=oshmail_2020_04_special2
https://osha.europa.eu/pl/highlights/world-day-safety-and-health-work-2020-urges-response-covid-19-pandemic?pk_campaign=oshmail_2020_04_special2
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_739669/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_739669/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
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-stop-pandemic
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Komunikaty CIOP-PIB  związane z pandemią koronawirusa 

 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy publikuje na swojej stronie 
internetowej (https://www.ciop.pl) komunikaty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników w czasie epidemii, np. dopasowania środków ochrony osobistej, 
postępowania z instalacjami wentylacyjnymi, stosowania promieniowania ultrafioletowego 
i ozonowania.   

 

 

Film Napo o … pracy na wysokości 

 

 

 

 

 

 
Konsorcjum Napo przygotowało kolejny firm animowany, tym razem dotyczący 
niebezpiecznych sytuacji związanych z pracą na wysokości. Film składa się z dziesięciu 
odcinków: 

Wprowadzenie 
Praca na dachach 
O krok za daleko 
Mycie okien w chmurach 
Bezpieczne rusztowanie 
Ostatnia deska ratunku 
Stop – ani kroku dalej 
Wiosenne przycinanie 
Wystarczy dron 
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 

Film do obejrzenia i pobrania ze strony:  
https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-work-height 

 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą 

EU-OSHA przedstawiła sprawozdanie z analizy krajowych i europejskich danych na temat 
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W sprawozdaniu uwzględniono częstość 
występowania i rozpowszechnienie tych zaburzeń, ich wpływ na zdrowie oraz zapobieganie im 
w miejscu pracy. 

https://www.ciop.pl/
https://www.napofilm.net/pl/napos-films/napo-work-height
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W podsumowaniu sprawozdania podkreślono m.in. następujące problemy i zagadnienia: 

 Ponad połowa pracowników w UE zgłasza problemy mięśniowo-szkieletowe. 

 Zapobieganie chorobom układu mięśniowo-szkieletowego musi uwzględnić zmiany 
demograficzne i rynku pracy, tj. m.in. starzenie się społeczeństwa (w tym siły roboczej),  
rosnące zatrudnienie w sektorze usług, nowe formy zatrudnienia i organizacji pracy, 
digitalizację, zwiększenie populacji pracowników wykonujących pracę siedzącą.  

 Tradycyjnie zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym koncentrowało się na 
zapobieganiu ryzyku fizycznemu i biomechanicznemu. Badania wykazały, że należy również 
uwzględnić czynniki ryzyka organizacyjnego i psychospołecznego.  
Ten element należy włączyć materiałów i działań promocyjnych , dostosowując je do 
zróżnicowanej populacji pracującej. 

 Przeprowadzone badania pokazały, że dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i problemy ze 
zdrowiem psychicznym (stres, depresja i lęk) są istotnymi problemami zdrowotnymi 
związanymi z bhp w Europie. Potwierdziły także, że te dwa rodzaje problemów 
zdrowotnych mogą być lub są powiązane.  Należy to uwzględnić w programach/metodach 
zapobiegania i działaniach promocyjnych. 

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego będą tematem kampanii EU-OSHA Zdrowe 
i bezpieczne miejsca pracy na lata 2020-2022, której inauguracja jest zaplanowana na jesień. 

Więcej informacji: 
https://osha.europa.eu/pl/publications/work-related-musculoskeletal-disorders-facts-and-
figures-synthesis-report-10-eu-member/view 
https://oshwiki.eu/wiki/Category:Musculoskeletal_disorders 
https://osha.europa.eu/pl/themes/musculoskeletal-disorders 

 
 
EEN OSH Award 

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 – 2020 EU-OSHA/EEN OSH Promotion Award. 

Formy inicjatyw i jednocześnie kategorie konkursu to: 

 działania i wydarzenia promujące bhp, w szczególności ocenę ryzyka zawodowego, 

 budowanie sieci promującej bhp i ocenę ryzyka zawodowego, 

 publikacje i komunikacja online promujące bhp, w szczególności ocenę ryzyka 
zawodowego. 

Przy ocenie projektów będą brane pod uwagę głównie 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. 
Formularz aplikacyjny został nieco uproszczony w stosunku do poprzednich edycji.  Wnioski należy 
składać do 10 sierpnia 2020r. 

Więcej informacji: 
https://een.ec.europa.eu/my/intranet/enterprise-europe-network-occupational-safety-health-
award-2020 

 
 

https://osha.europa.eu/pl/publications/work-related-musculoskeletal-disorders-facts-and-figures-synthesis-report-10-eu-member/view
https://osha.europa.eu/pl/publications/work-related-musculoskeletal-disorders-facts-and-figures-synthesis-report-10-eu-member/view
https://oshwiki.eu/wiki/Category:Musculoskeletal_disorders
https://osha.europa.eu/pl/themes/musculoskeletal-disorders
https://een.ec.europa.eu/my/intranet/enterprise-europe-network-occupational-safety-health-award-2020
https://een.ec.europa.eu/my/intranet/enterprise-europe-network-occupational-safety-health-award-2020
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Ocena ryzyka zawodowego 

 

 

 
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.  

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

 
 
 

OSHmail - elektroniczny biuletyn EU-OSHA 

Przekazuje wiadomości na temat bezpieczeństwa i zdrowia w pracy z całego świata,  
prezentuje publikacje, omawia zmiany w przepisach UE dotyczące bhp, informuje 
o organizowanych wydarzeniach. Ukazuje się co miesiąc, w wielu językach.  

Bezpłatna subskrypcja poprzez stronę internetową 

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