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„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. 
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy”
Europejska kampania informacyjna
na rzecz oceny ryzyka zawodowego – zakoñczona

Polskie edycje europejskich kampanii informacyjnych realizowanych przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy stanowi¹ wa¿ne przedsiêwziêcie promuj¹ce tematykê bezpiecznej pracy. Starania, po-
dejmowane w celu upowszechniania idei kampanii przynosz¹ coraz szersze zainteresowanie, co sprawia, ¿e ka¿da kolejna 
edycja kampanii ma coraz wiêkszy zasiêg. 
Artyku³ zawiera informacje na temat dzia³añ zrealizowanych podczas dwuletniej kampanii na rzecz oceny ryzyka zawo-
dowego. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy”.

The European campaign “Risk Assessment. Healthy Workplaces. Good for You. Good for Business” is over
Polish editions of European information campaigns carried out by the National Focal Point of the European Agency for 
Safety and Health at Work are important projects that promote safe work. Efforts to disseminate the idea of the cam-
paign generate increasing interest. As a result each successive campaign is done on a larger scale. This article contains 
information about the activities carried out during the two-year campaign “Risk Assessment. Healthy Workplaces. Good 
for You. Good for Business”.
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Wstêp
„Ocena ryzyka zawodowego nie jest czynno�ci¹ 

skomplikowan¹” – takie s³owa mo¿na by³o us³yszeæ 
czêsto w ci¹gu ostatnich 2 lat, w trakcie trwaj¹cej 
w tym czasie europejskiej kampanii informacyjnej 
na rzecz oceny ryzyka zawodowego pt: „Zdrowe 
i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre 
dla firmy”, zorganizowanej przez Europejsk¹ Agen-
cjê Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy.

Agencja zajmuje siê gromadzeniem, analiz¹ 
i upowszechnianiem informacji w zakresie bezpie-
czeñstwa pracy oraz rozwojem zasobów informa-
cyjnych. Wspiera i inicjuje tak¿e inne dzia³ania ukie-
runkowane na poprawê warunków pracy. Stworzy³a 
sieæ krajowych punktów centralnych (ang. Focal 
Points) we wszystkich pañstwach cz³onkowskich 
Unii Europejskiej i rozwinê³a dzia³alno�æ w trzech 
kluczowych obszarach: budowaniu zwi¹zków 
pomiêdzy instytucjami odpowiedzialnymi za bez-
pieczeñstwo pracy, gromadzeniu wiedzy poprzez 
realizacjê projektów informacyjnych i przekazywa-
niu jej szerokiemu krêgowi u¿ytkowników. Agencja 
od 10 lat promuje tematykê istotn¹ dla zachowania 
bezpieczeñstwa w miejscu pracy, przeprowadzaj¹c 
kampanie informacyjne. Ich polskie edycje organi-
zuje Krajowy Punkt Centralny Agencji – jego rolê 
w Polsce pe³ni Centralny Instytut Ochrony Pracy 

– Pañstwowy Instytut Badawczy – we wspó³pracy 
z instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ bhp, 
partnerami spo³ecznymi i samorz¹dami lokalnymi.

Dlaczego ocena ryzyka?
Decyzje o wyborze tematyki kampanii podejmuje 

Agencja – jako jej inicjator oraz koordynator. Wybór 
tematyki jest zawsze poprzedzony dyskusj¹ z udzia³em 
krajowych punktów centralnych. Potrzeba upowszech-
niania wiedzy nt. oceny ryzyka zawodowego zosta³a 
dostrze¿ona ju¿ w latach ubieg³ych. Dlatego te¿ jedna 
z poprzednich kampanii, przeprowadzana w latach 
2006-2007 pn. „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy”, 
adresowana do ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw, na-
wi¹zywa³a do tematyki oceny ryzyka zawodowego.

Proces przeprowadzenia w przedsiêbiorstwie 
oceny ryzyka zniechêca wielu przedsiêbiorców, szcze-
gólnie w³a�cicieli ma³ych i �rednich firm. Potwierdza 
to wynik badañ przeprowadzonych w Niemczech 
w 2005 r., z których wynika³o, ¿e w grupie przed-
siêbiorstw zatrudniaj¹cych od 1 do 9 pracowników 
tylko 30% dokona³o takiej oceny* . Ocena ryzyka 
* Broszura „Europejska Kampania na rzecz Oceny Ryzyka 
Zawodowego. Ogólne informacje na temat kampanii: 
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre 
dla firmy.”, s. 11. http://osha.europa.eu/en/campaigns/
hw2008/campaign/campaignsummary 

zawodowego czêsto kojarzona jest z wype³nianiem 
stosu formularzy, które nie maj¹ prze³o¿enia na 
rzeczywisto�æ – jednak zapewnienie bezpieczeñstwa 
i zdrowia pracownikowi w miejscu pracy jest obowi¹z-
kiem pracodawcy, regulowanym przez dyrektywê 
ramow¹ 89/391/EWG. 

Jednym z najlepszych sposobów u�wiado-
mienia wszystkim zainteresowanym znaczenia 
w³a�ciwie przeprowadzonej oceny ryzyka jest kam-
pania informacyjna. Wydawnictwa informacyjne, 
artyku³y i materia³y reklamowe oraz ca³y szereg 
ró¿norodnych przedsiêwziêæ – od konferencji 
prasowych i seminariów, po konkursy plastyczne 
dla dzieci – pozwalaj¹ ró¿nym grupom uczestników 
zapoznaæ siê z t¹ tematyk¹.

Przebieg kampanii
Agencja w Bilbao w trakcie trwania kampanii 

(w latach 2008-2009) zachêca³a do przeprowadza-
nia oceny ryzyka w 5 etapach, tzn. do podejmowa-
nia dzia³añ w nastêpuj¹cej kolejno�ci: 

1) identyfikacja zagro¿eñ i osób zagro¿onych
2) ocena zagro¿eñ i ich hierarchizacja
3) podjêcie decyzji o dzia³aniach zapobiegaw-

czych
4) wdra¿anie �rodków zapobiegawczych 

i ochronnych, zgodnie z ustalonymi priorytetami 
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5) regularne monitorowanie, analizowanie 
i uaktualnianie oceny ryzyka. 

Piêcioetapowe podej�cie mia³o m.in. u�wia-
domiæ, ¿e procedura oceny ryzyka nie musi byæ 
procesem skomplikowanym i ¿mudnym. W³a�ciwie 
przeprowadzona ocena ryzyka pozwala wykryæ 
istniej¹ce nieprawid³owo�ci, usun¹æ lub zminima-
lizowaæ zagro¿enia, dziêki czemu miejsce pracy 
stanie siê bezpieczne, co przynosi korzy�ci zarówno 
pracownikowi, jak i jego pracodawcy: stan zdrowia 
i samopoczucie pracownika nie pogarsza siê, ab-
sencja chorobowa jest ni¿sza, pracodawca nie po-
nosi strat w zwi¹zku z niewykonaniem pracy przez 
chorego pracownika itp. Celem kampanii „Ocena 
ryzyka zawodowego” by³o nie tylko uwra¿liwienie 
pracodawców na tê kwestiê – równie¿ pracownicy 
powinni zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e dzia³ania te 
s³u¿¹ im samym i powinni byæ w nie zaanga¿owani 
na równi z pracodawcami i specjalistami ds. bhp.

Europejska kampania informacyjna „Ocena ryzyka 
zawodowego. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. 
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy” zosta³a zainaugu-
rowana w Polsce 25 czerwca 2008 r. konferencj¹ pra-
sow¹, zorganizowan¹ w siedzibie Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce. Informacje na temat 
tego wydarzenia, ale przede wszystkim o problema-
tyce dotycz¹cej oceny ryzyka zawodowego ukaza³y 
siê w prasie, g³ównie w czasopismach bran¿owych, 
w Internecie, a tak¿e w radiu.

W kolejnych miesi¹cach roku 2008 zorganizowa-
no cykl seminariów – pierwsze z nich w Warszawie, 
gdzie zaprezentowano za³o¿enia i plany europejskiej 
kampanii informacyjnej, a przede wszystkim przed-
stawiono problematykê w³a�ciwego zarz¹dzania 
ocen¹ ryzyka zawodowego i przyk³ady stosowania 
takiej oceny w konkretnych przedsiêbiorstwach. 
Kolejne odby³y siê m.in. w Poznaniu, Rabce, Lublinie, 
Elbl¹gu.

Poza przedsiêwziêciami organizowanymi 
z inicjatywy CIOP-PIB pojawi³y siê tak¿e autorskie 
pomys³y przedsiêbiorstw. W ramach corocznej 
kumulacji dzia³añ kampanijnych, czyli w czasie 
Europejskiego Tygodnia Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy w pa�dzierniku 2008 r. odby³y siê w Elbl¹gu 
trzydniowe warsztaty pt. „Kultura bezpieczeñstwa, 
stres i ryzyko zawodowe”, których uczestnikami 
byli pracownicy firmy Alstom Power Sp. z o.o. 
Inicjatywa ta spotka³a siê z du¿ym zainteresowa-
niem – w warsztatach wziê³o udzia³ ok. 900 osób. 
Pomys³ zrodzi³ siê w gronie pracowników firmy 
Alstom Power odpowiedzialnych za kwestie bez-
pieczeñstwa w pracy. 

Drugi rok kampanii koncentrowa³ siê na te-
matyce oceny ryzyka zawodowego w sektorze 
hotelarsko-gastronomicznym (HoReCa). Tym razem 
seminaria odby³y siê w Warszawie, Gdañsku i Kra-
kowie. Kampanii towarzyszy³a wystawa plakatów 
z edycji „Ryzyko zawodowe” oraz „M³odzi pra-
cownicy” – cyklicznego konkursu organizowanego 
przez CIOP-PIB.

W przeprowadzeniu przedsiêwziêæ kampanij-
nych du¿¹ i niezwykle pomocn¹ rolê odegrali partne-
rzy – m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
Pañstwowa Inspekcja Pracy, Pañstwowa Inspekcja 
Sanitarna, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chod�ki 
w Lublinie, a tak¿e firny nale¿¹ce do wspó³pracu-
j¹cych z Instytutem sieci, takich jak Krajowa Sieæ 
Partnerów, Forum Liderów Bezpiecznej Pracy czy 
Sieæ Ekspertów ds. BHP. W kontaktach z mediami 

i organizacji spotkañ kampanijnych wspiera³a Kra-
jowy Punkt Centralny firma PRIMUM PR.

Has³o „Ocena ryzyka zawodowego. Zdrowe 
i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre 
dla firmy” propagowane by³o tak¿e dziêki infor-
macjom prasowym, poruszaj¹cym ró¿ne kwestie 
zwi¹zane z ocen¹ ryzyka. Publikacje dotyczy³y np. 
nara¿enia pracowników europejskich na nowe i po-
jawiaj¹ce siê zagro¿enia dla zdrowia spowodowane 
substancjami niebezpiecznymi; informowa³y tak¿e 
o Tygodniu Europejskim i podjêtych w jego czasie 
dzia³aniach. Za po�rednictwem Agencji PRIMUM 
PR informacje rozsy³ane by³y do mediów.

Podnoszenie �wiadomo�ci na ka¿dy temat, 
równie¿ bezpieczeñstwa, jest skuteczne wówczas, 
gdy mo¿na pokazaæ dobre przyk³ady prawid³owego 
postêpowania – st¹d tak du¿e znaczenie w czasie 
trwania kampanii mia³ Europejski Konkurs Dobrych 
Praktyk. Jest to sta³y element kolejnych edycji 
europejskich kampanii informacyjnych. Konkurs 
przeprowadzony w ramach ostatniej kampanii 
dotyczy³ konkretnych, zastosowanych w praktyce 
rozwi¹zañ s³u¿¹cych w³a�ciwemu przeprowadzeniu 
oceny ryzyka zawodowego, które jest elementem 
dobrego zarz¹dzania w firmie.

Polska edycja konkursu „Nagroda za Dobr¹ 
Praktykê” dotycz¹ca oceny ryzyka zawodowego 
og³oszona zosta³a w momencie oficjalnego otwar-
cia kampanii. Ulotki z informacjami o konkursie 
do³¹czane by³y do pakietu informacyjnego kam-
panii i rozpowszechniane podczas zwi¹zanych z ni¹ 
przedsiêwziêæ, a tak¿e w�ród uczestników szkoleñ 
i kursów prowadzonych w CIOP-PIB. Zwyciêzcy kon-
kursu na poziomie krajowym (I miejsce – Katowicki 
Holding Wêglowy S.A. Kopalnia Wêgla Kamiennego 
„Wujek”, II miejsce – Kopalnia Wêgla Kamiennego 
„Kazimierz – Juliusz” Sp. z o.o., III miejsce – NB Polska 
Sp. z o.o.) wybrani zostali w pa�dzierniku 2008, a ich 
oficjalne uhonorowanie nast¹pi³o podczas obrad 
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Na szczeblu 
ogólnoeuropejskim konkurs koordynowany by³ 
przez Europejsk¹ Agencjê Bezpieczeñstwa i Zdro-
wia w Pracy, do której przes³ane zosta³y najlepsze 
rozwi¹zania, wybrane w poszczególnych krajach. 
Wrêczenie nagród europejskich mia³o miejsce 27 
kwietnia 2009 r. w Pradze podczas konferencji 

„Bezpieczeñstwo i zdrowie w pracy w Europie 
w XXI w.”. Nagrodzone innowacyjne i godne na�la-
dowania przyk³ady przeprowadzania oceny ryzyka 
zawodowego w przedsiêbiorstwach zosta³y opisane 
w specjalnej broszurze, dystrybuowanej w UE.

Poza konkursem „Nagroda za Dobr¹ Praktykê” 
w czasie kampanii przeprowadzono równie¿ krajo-
we konkursy plastyczne i fotograficzne, przeznaczo-
ne dla dzieci i m³odzie¿y.

Podsumowanie
Dzia³ania przeprowadzane w celu upowszech-

niania idei kampanijnych promuj¹cych problematykê 
bezpieczeñstwa pracy podejmowane s¹ od 2000 r. 
i przynosz¹ widoczne efekty. Ka¿da kolejna edycja 
kampanii ma coraz szerszy zasiêg: pracodawcy s¹ 
coraz bardziej �wiadomi i sami zg³aszaj¹ swoje pro-
pozycje w³¹czenia siê w przedsiêwziêcia kampanijne, 
a tak¿e anga¿uj¹ swoich pracowników, organizuj¹c 
m.in. konkursy (wiedzy, ale tak¿e np. fotograficzne 
lub plastyczne). Publiczne poruszanie i propagowa-
nie tematyki zwi¹zanej z bezpieczeñstwem pracy 
pomaga zmieniaæ mentalno�æ zarówno pracodaw-
ców, jak i pracowników. Kwestie traktowane przez 
d³ugi czas jako nie maj¹ce prze³o¿enia na realia pracy 
i ¿ycia nabieraj¹ znaczenia.

Kampania „Ocena ryzyka zawodowego. Zdrowe 
i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre 
dla firmy” mia³a na celu nie tylko wzrost �wiado-
mo�ci na temat zagro¿eñ, ale równie¿ ich eliminacjê 
lub ograniczanie poprzez wskazywanie i zachêcanie 
do stosowania narzêdzi pomocnych przy prze-
prowadzaniu oceny ryzyka zawodowego. Takimi 
narzêdziami s¹ m.in. listy kontrolne i internetowe 
narzêdzia do oceny ryzyka. Równie¿ przyk³ady in-
nych instytucji, prezentuj¹ce, jak w praktyce podj¹æ 
siê oceny ryzyka zawodowego s¹ bardzo pomocne 
– dlatego istotn¹ rolê spe³nia konkurs „Nagroda za 
Dobr¹ Praktykê” promuj¹cy proste, ale skuteczne 
i czêsto innowacyjne sposoby dokonywania oceny 
ryzyka. Dziêki realizowanym w trakcie kampanii 
dzia³aniom o zdrowych i bezpiecznych miejscach 
pracy s³yszymy coraz wiêcej i coraz czê�ciej – a o to 
przecie¿ chodzi.


