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Europejskiej Agencji
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy

Zakres prac Agencji
Zdrowie i bezpieczeñstwo w pracy nale¿y 

do najwa¿niejszych obszarów polityki UE. 
Problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy generuj¹ wysokie koszty, 
zarówno ludzkie, jak i ekonomiczne. Europa 
traci wiele dni roboczych rocznie z powodu 
chorób zawodowych i wypadków. G³ówne 
problemy zdrowotne to schorzenia uk³adu 
miêśniowo-szkieletowego, skutki nara¿enia 
na ha³as oraz niebezpieczne substancje, 
a tak¿e problemy natury psychologicznej, 
spowodowane m.in. stresem w pracy. 

Europejska Agencja Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy (http://agency.osha.
eu.int/OSHA) zosta³a powo³ana jako odpo-
wiedź na narastaj¹ce potrzeby informacyjne, 
wynikaj¹ce z wielu zmian w środowisku pra-
cy [1], a jej priorytety obejmuj¹ wspieranie ce-
lów strategicznych Unii Europejskiej. Agencja 
prowadzi wiele przedsiêwziêæ, m.in. projekty 
maj¹ce na celu w³¹czenie problematyki bhp 
do programów nauczania oraz identyfikacjê 
ryzyka pojawiaj¹cego siê w „zmieniaj¹cym 
siê świecie pracy”. Inne inicjatywy Agencji 
to tak¿e poprawa jakości stanowisk pracy 
kobiet, a tak¿e osób niepe³nosprawnych, 
zgodnie ze strategi¹ lizboñsk¹. Dzia³ania 
Agencji ukierunkowane s¹ na sektory o pod-
wy¿szonym ryzyku, m.in. rybo³ówstwo, 
budownictwo, rolnictwo, s³u¿bê zdrowia 
i edukacjê. Agencja k³adzie szczególny nacisk 
na ma³e i średnie przedsiêbiorstwa (MŚP), 
które w Unii Europejskiej zatrudniaj¹ 65% 
pracowników i charakteryzuj¹ siê pod-
wy¿szonym wskaźnikiem wystêpowania 
problemów zwi¹zanych z bhp w miejscu 
pracy [2].

W tym roku Agencja obchodzi³a 10-lecie 
swojej dzia³alności. W podsumowaniu rezul-
tatów wskazywano na cztery najwa¿niejsze 
obszary osi¹gniêæ:

• stworzenie globalnej sieci informacji 
• stworzenie wszechstronnego portalu 

internetowego
• promocjê bhp, w szczególności w ma-

³ych i średnich przedsiêbiorstwach
• identyfikowanie nowych i pojawiaj¹-

cych siê zagro¿eñ.
Specyficzna sytuacja nowych pañstw 

cz³onkowskich jest dostrzegana w UE, 
a strategia wspólnotowa w zakresie bezpie-
czeñstwa pracy wskazuje rozszerzenie jako 
jedno z istotnych wyzwañ [3]. Du¿¹ prze-
szkod¹ w poprawie bezpieczeñstwa i higieny 
w miejscu pracy w krajach kandyduj¹cych 
oraz nowych pañstwach cz³onkowskich UE 
jest niedostateczny zasób informacji, m.in. 

„10 lat… jeden cel… cztery kluczowe kroki” – obchody 10-lecia dzia³alności Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy, Bilbao 2006
“10 years...1 goal...4 key steps” – the 10th anniversary of the European Agency of Safety and Health at Work

W artykule przedstawiono informacje na temat prac Agencji, obejmuj¹cych dzia³ania promocyjne oraz proces gromadzenia 
danych eksperckich, realizowane w ramach wspó³pracy z krajowymi punktami centralnymi oraz centrami tematycznymi.

Directions of the activities of the European Agency of Safety and Health at Work 
The article presents information on the Agency’s activities, which cover promotion and the process of gathering data from 
experts. This is carried out in collaboration with focal points and topic centres.



3

BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 9/2006

na temat praktyki z dziedziny bhp. Konieczne 
jest systematyczne kszta³towanie świado-
mości oraz kultury bezpieczeñstwa. 

Dlatego w planach pracy Agencji i ich re-
alizacji uwzglêdnione jest promowanie bhp 
w nowych pañstwach cz³onkowskich. 
Dotyczy ono m.in. wspierania kampanii 
informacyjnych realizowanych za pośred-
nictwem krajowych punktów centralnych. 
Polski Krajowy Punkt Centralny (CIOP-PIB) 
realizuje polskie edycje kampanii informa-
cyjnych, a tak¿e wiele innych dzia³añ, m.in. 
uczestnictwo w pracach centrów tematycz-
nych zgodnie z planami pracy Agencji: czte-
roletnim, obejmuj¹cym lata 2005-2008 oraz 
planem na rok 2006 [4, 5].

Dzia³ania promocyjne
S¹ to przede wszystkim coroczne kam-

panie informacyjne – Europejski Tydzieñ 
– które  przygotowuj¹ krajowe punkty cen-
tralne we wspó³pracy z krajowymi sieciami 
informacyjnymi. Ich tematyka dotychczas 
dotyczy³a kolejno: zagro¿eñ miêśniowo-
-szkieletowych, wypadków przy pracy, 
zagro¿eñ psychospo³ecznych, substancji 
niebezpiecznych oraz ha³asu w miejscu pra-
cy. Polskie edycje kampanii s¹ organizowane 
od 2001 r. i obejmuj¹ wiele przedsiêwziêæ, 
takich jak konferencje prasowe, pikniki, semi-
naria i warsztaty oraz konkursy. Tegoroczna 
kampania, realizowana jest pn. M³odzi pra-
cownicy – bezpieczny start [6].  W najbli¿-
szych latach tematyka kampanii obejmowaæ 

bêdzie: dolegliwości miêśniowo-szkieletowe 
(2007) oraz ocenê ryzyka zawodowego 
(2008). Szczegó³y dotycz¹ce polskiej edycji 
kampanii dostêpne s¹ na stronie interneto-
wej www.mlodzipracownicy.pl.

W 2006 r. zosta³a zainicjowana kampania 
informacyjna „Zdrowe i przyjazne miej-
sce pracy”, skierowana do przedstawicieli 
ma³ych i średnich przedsiêbiorstw. Jej celem 
jest u³atwienie pracodawcom i pracownikom 
dostêpu do aktualnej i rzetelnej informacji 
o bezpieczeñstwie i zdrowiu w pracy. 
Pierwsze z cyklu planowanych seminariów, 
które odby³o siê w czerwcu w Warszawie, 
spotka³o siê z pozytywn¹ ocen¹ odbiorców, 
reprezentuj¹cych MŚP [7]. Szczegó³y doty-
cz¹ce tej kampanii dostêpne s¹ w witrynie 
internetowej polskiego Krajowego Punktu 
Centralnego Agencji (http://pl.osha.europa.
eu/index.stm).

Istotn¹ rolê w dzia³aniach promocyjnych 
odgrywa witryna internetowa Agencji 
(http://agency.osha.eu.int/OSHA), po-
³¹czona z witrynami krajowych punktów 
centralnych oraz wielu innych instytucji i or-
ganizacji z obszaru bhp. W 2005 roku zasoby 
witryny zosta³y przeniesione do technologii 
trzeciej generacji, umo¿liwiaj¹cej wykorzy-
stywanie systemu zarz¹dzania treści¹. Sys-
tem ten wykorzystywany jest w tworzeniu 
zasobów informacyjnych przez krajowe 
punkty centralne. Obserwowany jest znacz-
ny wzrost liczby odwiedzin na stronach 
internetowych, a pilota¿owe badania, 

przeprowadzone w tym roku przez Agencjê 
wskazuj¹, ¿e MŚP stanowi¹ ponad 40% 
u¿ytkowników witryny. Publikacje Agencji 
wydawane s¹ tak¿e w wersji drukowanej, 
wiele z nich jest dostêpnych w bibliotece 
CIOP-PIB lub za pośrednictwem polskiego 
Krajowego Punktu Centralnego.

Centra tematyczne
Prawid³owy wybór tematyki kolejnych 

kampanii i ich realizacja, a w szczególności 
przygotowanie materia³ów informacyjnych 
zwracaj¹cych uwagê na istotê problemu 
oraz wskazuj¹cych praktyczne jego roz-
wi¹zania, wymagaj¹ fachowej wiedzy 
eksperckiej, a tak¿e systematycznego 
gromadzenia informacji. Dzia³ania te, sta-
nowi¹ce najczêściej etap przygotowawczy, 
realizowane s¹ przez Agencjê w ścis³ej 
wspó³pracy ze specjalistami europejskimi, 
m.in. w ramach konsorcjów tworz¹cych 
tzw. centra tematyczne (Topic Centres). 
Zasoby wiedzy, zgromadzone i przetworzo-
ne w ramach centrów tematycznych oraz 
innych projektów informacyjnych Agencji 
wykorzystywane s¹ tak¿e do rozbudowy 
portalu internetowego.

Pierwsze doświadczenia Polski we wspó³-
pracy w strukturach centrów tematycznych 
dotyczy³y dwóch centrów funkcjonuj¹cych 
w latach 2003-2004: Centrum Tematyczne-
go Dobrych Praktyk Krajów Kandyduj¹cych 
(TCGPCC) oraz Centrum Tematycznego No-
wych Pañstw Cz³onkowskich UE (TCNMS). 
Celem dzia³añ centrów by³o zgromadzenie 
informacji dotycz¹cych dobrej praktyki 
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
Dalsze prace dotycz¹ce potrzeb informacyj-
nych nowych pañstw cz³onkowskich reali-
zowa³o Centrum Tematyczne Rozszerzenia 
UE (TCEA). Dzia³ania realizowane w ramach 
centrum tematycznego objê³y m.in. opra-
cowanie nowych serwisów internetowych 
dotycz¹cych: zagadnieñ bhp zwi¹zanych 
z integracj¹ i utrzymaniem zatrudnienia 
osób niepe³nosprawnych, zapobiegania 
zagro¿eniom biologicznym oraz zapobie-
gania przemocy i molestowaniu w miejscu 
pracy, a tak¿e opracowanie narzêdzia oceny 
ryzyka zawodowego, w szczególności dla 
ma³ych i średnich przedsiêbiorstw. Prace 
centrum tematycznego przyczyni³y siê 
do zwiêkszenia zasobów informacyjnych 
ukierunkowanych na potrzeby ma³ych 
i średnich przedsiêbiorstw. Promocjê 
wyników prac realizuje m.in. kampania 
informacyjna „Zdrowe i przyjazne miejsce 
pracy”.

Uroczystości otwarcia kampanii informacyjnej M³odzi pracownicy – bezpieczny start, dyrektor Agencji 
H.H. onkolewsky z m³odzie¿¹, Bruksela 2006 (kampania informacyjna Europejski Tydzieñ)
The launch of the “Safe Start” campaign in Brussels (the “European Week“  2006 informational campaign)
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Polska uczestniczy tak¿e w innych projek-
tach informacyjnych, jakimi s¹ prace w kon-
sorcjach centrów tematycznych, realizowane 
w zespo³ach sk³adaj¹cych siê z reprezentacji 
zarówno „nowych”, jak i „starych” pañstw 
cz³onkowskich UE. 

W 2004 r. Agencja podjê³a prace zmie-
rzaj¹ce do utworzenia tzw. trzeciej gene-
racji centrów tematycznych. Jednym z nich 
jest Centrum Tematyczne – Obserwato-
rium Ryzyka (Topic Centre – Risk Observa-
tory), maj¹ce szczególnie du¿e znaczenie dla 
monitorowania stanu bezpieczeñstwa oraz 
określania tendencji dotycz¹cych warunków 
pracy w rozszerzonej UE (rys.). 

niê, Polskê (CIOP-PIB), Niemcy, Belgiê oraz 
Finlandiê. Zadania projektu obejmuj¹ tak¿e 
wypracowanie metodologii prognozowania 
w zakresie nowych ryzyk. Tematyka prac 
centrum obejmuje monitorowanie stanu 
bezpieczeñstwa pracy, m.in. z uwzglêd-
nieniem pojawiaj¹cych siê nowych ryzyk, 
identyfikacji i opisu czynników ryzyka oraz 
zarysowuj¹cych siê tendencji, przewidywa-
nie zmian w środowisku pracy i ich konse-
kwencji dla zdrowia pracowników. Wyniki 
prac konsorcjum przedstawiane s¹ w po-
staci raportów (np. Prognoza ekspercka 
dot. czynników fizycznych; Export forecast 
on emerging physical risks) oraz w postaci 

pracy, obejmuj¹cych miêdzy innymi przyk³ady 
dobrych praktyk, wyniki prac badawczych 
i inne dane pochodz¹ce z pañstw cz³onkow-
skich UE. Zakres prac w roku 2005 obejmowa³ 
m.in. tematy: m³odzi pracownicy, ha³as oraz 
problemy starzej¹cej siê populacji pracowni-
ków. Natomiast tematyka prac w 2006 roku 
dotyczy dolegliwości miêśniowo-szkieleto-
wych pracowników oraz warunków pracy 
w hotelach i restauracjach. Zadaniem cen-
trum jest tak¿e praca nad utrzymywaniem 
rozbudowuj¹cych siê intensywnie zasobów 
informacyjnych oraz doskonaleniem dostêpu 
do informacji w sieci Internet.

Wyniki prac konsorcjów, wspó³pracuj¹cych 
w ramach centrów tematycznych oraz in-
nych wspólnych inicjatyw, powinny w istotny 
sposób zwiêkszyæ zasoby informacyjne 
dot. stanu bezpieczeñstwa pracy w Euro-
pie. Identyfikacja nowych, pojawiaj¹cych 
siê ryzyk oraz wypracowanie metodologii 
ich prognozowania stanowi wa¿ny element 
w planowaniu dzia³añ, zmierzajacych do po-
prawy warunków pracy w skali europejs-
kiej. Przydatnośæ wyników tych prac oraz 
ich praktyczne wykorzystanie do poprawy 
warunków pracy zale¿eæ bêdzie w du¿ej 
mierze od skali ich upowszechniania. Wy-
brane informacje dotycz¹ce tematyki prac 
centrów prezentowane s¹ na stronach in-
ternetowych polskiego Krajowego Punktu 
Centralnego Agencji [8].
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rocznego, zwiêz³ego periodyku scalaj¹cego 
wyniki poszczególnych tematów, przygoto-
wanego w formie przystêpnej dla szerokiego 
grona odbiorców (OSH Outlook).

W projekcie pn. Centrum Tematyczne 
– Środowisko Pracy (Topic Centre – Work 
Environment), rozpoczêtym w 2005 r., 
nowe pañstwa cz³onkowskie reprezentuj¹: 
Polska (CIOP-PIB) oraz Wêgry (NCPH). Celem 
dzia³añ konsorcjum jest zbieranie i analiza 
informacji z zakresu bezpieczeñstwa i higieny 

Europa znajduje siê obecnie w okresie 
przemian, oddzia³uj¹cych na warunki pracy. 
Identyfikacja i analiza pojawiaj¹cych siê 
nowych ryzyk zawodowych jest jednym 
z zadañ wynikaj¹cych z d¹¿enia do glo-
balnego podejścia do „dobrostanu” (well-
-being) w pracy. Skuteczne przewidywanie 
nowych ryzyk, wynikaj¹cych z innowacji 
technologicznych lub zmian spo³ecznych 
wymaga sta³ego monitorowania środowiska 
pracy, systematycznego zbierania danych 
źród³owych, wsparcia nauki w ich analizie 
i interpretacji. Konsorcjum projektu, utwo-
rzone w 2005 r., stanowi siedem instytucji 
reprezentuj¹cych sześæ pañstw europejskich: 
Francjê (instytucja wiod¹ca – INRS), Hiszpa-


