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Przegl¹d najnowszych publikacji
Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy

Celem artyku³u jest przybli¿enie bie¿¹cej tematyki publikacji Agencji czytelnikom 
krajowym, wskazanie wybranych polskojêzycznych �róde³ informacji, obejmuj¹cych 
m.in. tematykê aktualnej kampanii informacyjnej: „Bezpieczna eksploatacja maszyn, 
urz¹dzeñ i budynków”, a tak¿e innych, najnowszych zasobów informacyjnych Agencji.

A review of the latest publications of the European Agency
for Safety and Health at Work
The aim of this article is to familiarize Polish readers with the current topics of the 
Agency’s publications and to focus on selected sources of information available in 
Polish. These include, e.g., the current „Safe maintenance” information campaign 
and other latest informational resources of the Agency. 

Wstêp
Wspó³czesne europejskie podej�cie do kwestii poprawy warunków 

pracy k³adzie szczególny nacisk na prewencjê. Gromadzenie i upo-
wszechnianie informacji tematycznej jest istotnym elementem dzia³añ 
prewencyjnych, wspieraj¹cych realizacjê celów europejskiej strategii 
w zakresie bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy, przyjêtej na lata 2007-
2012 [1]. Zgodnie ze swoj¹ misj¹, Europejska Agencja Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy tworzy i udostêpnia zasoby informacyjne z dziedziny 
szeroko rozumianego bezpieczeñstwa pracy, w czym uczestniczy 
Sieæ Informacyjna Agencji, w której rolê polskiego Krajowego Punktu 
Centralnego Agencji pe³ni od ponad 10 lat Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Na rosn¹ce zasoby informacyjne Agencji sk³adaj¹ siê m.in. publika-
cje zwi¹zane z tematyk¹ kolejnych kampanii informacyjnych, a tak¿e 
inne wydawnictwa, odzwierciedlaj¹ce wyniki prac Agencji zwi¹zanych 
z gromadzeniem i analiz¹ informacji. Szczególne znaczenie maj¹ raporty 
dotycz¹ce nowych, narastaj¹cych zagro¿eñ, pojawiaj¹cych siê w szybko 
zmieniaj¹cym siê �rodowisku pracy. Raporty te stanowi¹ wa¿ne uzupe³-
nienie krajowych publikacji, wskazuj¹c kierunki prac nad identyfikacj¹ 
i monitorowaniem zagro¿eñ w procesach pracy oraz zwi¹zanych z tym 
dzia³añ o charakterze prewencyjnym.

Coraz powszechniejszy dostêp do Internetu daje mo¿liwo�æ udostêp-
niania informacji drog¹ elektroniczn¹. Publikacje Agencji zamieszczane 
s¹ pod adresem http://osha.europa.eu/pl/front-page/view, sk¹d 
mo¿na je bezp³atnie pobraæ w formacie pdf. Praktyka dzia³añ informacyj-
no-promocyjnych wskazuje jednak równie¿ na konieczno�æ upowszech-
niania tradycyjnych wydawnictw drukowanych, ze wzglêdu na ich wci¹¿ 

wa¿n¹ rolê w przekazie informacyjnym. Procesy „przenikania” tre�ci 
publikacji Agencji do odbiorców w Polsce s¹ w praktyce ograniczane 
przez wci¹¿ istotne bariery jêzykowe: pomimo powiêkszaj¹cego siê 
zakresu t³umaczeñ Agencji wiêkszo�æ z nich ukazuje siê w jêz. angielskim. 
Opracowanie polskich wersji jêzykowych materia³ów informacyjnych 
Agencji z pewno�ci¹ zwiêkszy kr¹g ich odbiorców w naszym kraju, a tym 
samym przyczyni siê do popularyzacji tej tematyki.

Pakiet informacyjny kampanii
Znaczna czê�æ zasobów informacyjnych Agencji powi¹zana jest bez-

po�rednio z tematyk¹ kolejnych kampanii informacyjnych, tworz¹c 
systematycznie powiêkszaj¹cy siê zbiór materia³ów adresowanych 
do szerokiego grona odbiorców. Tematyka obecnie prowadzonej dwu-
letniej kampanii informacyjnej (2010-2011 r.) dotyczy bezpieczeñstwa 
eksploatacji maszyn, urz¹dzeñ i budynków (ang. safe maintenance): 
utrzymania stanowisk pracy, budynków, wyposa¿enia, maszyn i urz¹-
dzeñ w stanie umo¿liwiaj¹cym bezpieczne ich wykorzystywanie, dba³o�ci 
o w³a�ciwy stan techniczny, zapobiegania awariom.

Pakiet informacyjny kampanii rozpowszechniany w wersji elektro-
nicznej oraz drukowanej (w kilkutysiêcznym nak³adzie) przez Krajowy 
Punkt Centralny zawiera m.in. Przewodnik po kampanii informacyjnej, 
a tak¿e kolejne numery (88, 89 i 90) popularnego biuletynu „Fakty”, 
t³umaczonego na wszystkie jêzyki urzêdowe UE (fot. 1.). Przekazuje on 
podstawowe informacje, dotycz¹ce tematyki kampanii, czyli prac zwi¹za-
nych z konserwacj¹, które nie stanowi¹ przecie¿ wy³¹cznej domeny serwi-
santów i mechaników; s¹ obowi¹zkiem prawie wszystkich pracowników 
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w ró¿nych sektorach – s¹ wykonywane w zasadzie w ka¿dym �rodowisku 
pracy i dotycz¹ wszystkich sektorów gospodarki. Dane gromadzone przez 
Agencjê wskazuj¹, ¿e znaczny procent wszystkich wypadków przy pracy 
w krajach cz³onkowskich UE zwi¹zany jest z pracami konserwacyjnymi. 
Badania naukowe dowodz¹, ¿e choroby zawodowe i problemy zdrowotne 
maj¹ce zwi¹zek z prac¹ (np. azbestoza, nowotwory, problemy ze s³uchem 
i schorzenia uk³adu miê�niowo-szkieletowego) wystêpuj¹ stosunkowo 
czêsto w�ród pracowników wykonuj¹cych prace konserwacyjne.

prezentowane s¹ przez firmy z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Górnictwo 
odkrywkowe jest uwa¿ane za jedn¹ z najbardziej niebezpiecznych ga³êzi 
przemys³u: ryzyko �miertelnych wypadków w tej bran¿y jest znacznie 
wiêksze ni¿ w budownictwie i przy produkcji przemys³owej.

Publikacje Agencji, powi¹zane z tematyk¹ aktualnej kampanii in-
formacyjnej (2010-2011), stanowi¹ kolejny wk³ad do zbioru zasobów 
wszystkich kampanii, obejmuj¹cych okres od lat 90. ubieg³ego wieku 
do dzi�. Systematycznie powiêkszaj¹ce siê zestawienie materia³ów 
informacyjnych odzwierciedla tematykê uznawan¹ za priorytetow¹ 
w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy w obszarze UE.

Wybrane raporty, przegl¹dy i inne publikacje
Z tematyk¹ kampanii zwi¹zany jest obszerny raport Agencji pt. Ma-

intenance and Occupational Safety and Health: a Statistical Picture [2]. 
Raport ten, udostêpniany w wersji elektronicznej oraz drukowanej w jêz. 
angielskim, prezentuje zagadnienia dotycz¹ce zagro¿eñ w �rodowisku pra-
cy, zwi¹zanych z pracami konserwacyjnymi. W jego opracowaniu uczest-
niczyli równie¿ eksperci polscy. Publikacja przedstawia dane statystyczne 
dotycz¹ce wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych powi¹zanych 
z problematyk¹ konserwacji, a tak¿e obszern¹ bibliografiê, licz¹c¹ ponad 
130 pozycji pi�miennictwa z obszaru UE. Do wielu �róde³ informacji, 
wskazywanych w bibliografii, do³¹czono linki do wersji elektronicznych.

Tematyka publikacji Agencji wykracza jednak znacznie poza zakres 
bezpo�rednio objêty kolejnymi edycjami kampanii. Miêdzynarodowe 
zespo³y ekspertów gromadz¹ i opracowuj¹ informacje zwi¹zane z nowymi 
i zwiêkszaj¹cymi siê zagro¿eniami w �rodowisku pracy, grupami pracow-
ników oraz sektorami o znacznym ryzyku zawodowym, aspektami eko-
nomicznymi bezpieczeñstwa pracy, w³¹czaniem tematyki bezpieczeñstwa 
do programów nauczania. W wyniku prac ekspertów powstaj¹ publikacje 
w jêz. angielskim: raporty (w ich opracowywaniu uczestnicz¹ m.in. polscy 
eksperci), przegl¹dy pi�miennictwa, najczê�ciej o objêto�ci kilkudziesiêciu 
stron, z licznymi wykresami, ilustracjami oraz obszern¹ bibliografi¹. 

Kolejnym raportom najczê�ciej towarzysz¹ zwiêz³e, dwustronicowe 
biuletyny „Fakty”, publikowane we wszystkich jêzykach urzêdowych UE, 
zawieraj¹ce streszczenia raportów oraz najwa¿niejsze wnioski. Przyk³adem 
mo¿e byæ tutaj biuletyn „Fakty” nr 92 (fot. 2.) pt. W³¹czanie zagadnieñ 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy do zarz¹dzania 
biznesowego, stanowi¹cy podsumowanie raportu dotycz¹cego tej tema-
tyki [3], który przedstawia te zagadnienia w kontek�cie ca³ego systemu 
zarz¹dzania organizacj¹ i ³¹czenia celu kszta³towania bezpieczniejszego 
i zdrowszego �rodowiska pracy z d¹¿eniem do coraz lepszej efektywno�ci 
ekonomicznej.

Fot. 1. Wybrane publikacje zwi¹zane z tematyk¹ kampanii informacyjnej 2010-2011, 
udostêpniane w jêzyku polskim
Fig. 1. Selected publications related to the 2010-2011 information campaign that are 
available in Polish

Fot. 2. Raport dotycz¹cy w³¹czania bezpieczeñstwa pracy do zarz¹dzania biznesowego 
(w jêz. ang.) oraz biuletyn „Fakty” dotycz¹cy tej tematyki (w jêz. polskim)
Fig. 2. A report on including occupational safety into business management (in English) 
and the “Facts” bulletin on that issue (in Polish)

Materia³y informacyjne kampanii zawieraj¹ równie¿ kolejn¹ edycjê 
popularnego filmu Napo, dotycz¹c¹ prac konserwacyjnych, a tak¿e 
informacje dotycz¹ce Konkursu Dobrych Praktyk. Szersz¹ informacjê 
na temat wybranych zagadnieñ zwi¹zanych z kampani¹ przedstawiaj¹ 
kolejne numery zamieszczanego w Internecie biuletynu „E-Fakty”, 
dotycz¹ce:

• prac rozbiórkowych i konserwacyjnych w budownictwie, w których 
wystêpuje ryzyko kontaktu z azbestem („E-Fakt” 48” – Safe mainte-
nance – asbestos in building maintenance)

• prac konserwacyjnych w górnictwie odkrywkowym („E-Fakt” 49 
– Safe maintenance – quarrying sector).

„E-Fakty” s¹ publikacjami o charakterze poradnikowo-informa-
cyjnym, stanowi¹ najczê�ciej uzupe³nienie informacji dla wybranych, 
praktycznych zagadnieñ dotycz¹cych m.in. tematyki kampanii infor-
macyjnych. Zawieraj¹ zestawienie wybranych pozycji pi�miennictwa 
z krajów cz³onkowskich UE. „E-Fakty” s¹ opracowywane przez Agencjê 
w jêz. angielskim, t³umaczenia wybranych biuletynów na jêz. polski 
dokonuje Krajowy Punkt Centralny.

„E-Fakt” nr 48 przedstawia wybrane praktyki w aspekcie kontaktu 
z azbestem przy pracach rozbiórkowych, rekonstrukcji, konserwacji. 
Publikacja adresowana jest do firm przeprowadzaj¹cych konserwacje 
budynków oraz do ich pracowników, a ma na celu lepsze u�wiadomienie 
im zagro¿eñ zwi¹zanych z azbestem, poszerzenie wiedzy i umiejêtno�ci, 
co umo¿liwi im unikniêcie kontaktu z niebezpiecznymi w³óknami. Przed-
stawia wybrane dobre praktyki z przewodnika, opracowanego przez 
Komitet Wy¿szych Inspektorów Pracy (ang. Senior Labour Inspectors 
Committee, SLIC), dotycz¹ce obowi¹zków pracodawców. Obejmuj¹ 
one m.in. kwestiê szkoleñ pracowników w zakresie rozpoznawania mate-
ria³ów, które mog¹ zawieraæ azbest oraz zachowañ przy kontakcie z tymi 
materia³ami, wymogów dysponowania wiarygodnymi i rzetelnymi infor-
macjami o wystêpowaniu b¹d� niewystêpowaniu azbestu lub materia³ów 
zawieraj¹cych azbest. Publikacja zawiera równie¿ wybrane dobre praktyki 
z przedsiêbiorstw w krajach cz³onkowskich UE (Francja, Niemcy), a tak¿e 
zestawienie wybranych pozycji pi�miennictwa dotycz¹cego tej tematyki.

Z kolei przyk³ady dobrych praktyk zwi¹zanych z pracami konser-
wacyjnymi dla sektora górnictwa odkrywkowego („E-Fakt” nr 49) 

Fot
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Raport ten oraz inne publikacje, np. dotycz¹ce bod�ców ekonomicz-
nych (Economic incentives to improve occupational safety and health: 
a review from the European perspective) stanowi¹ odzwierciedlenie 
powi¹zañ bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy z ekonomi¹, zarz¹dzaniem 
przedsiêbiorstwem oraz polityk¹ pañstwa [4]. Tematyce tej po�wiêcony 
jest nowy dzia³ w witrynie Agencji (Business aspects of OSH, http://
osha.europa.eu/en/topics/business-aspects-of-osh). Gromadzenie 
i udostêpnianie wiarygodnych danych w tym zakresie wspomaga 
rozwój procesów kszta³towania �wiadomo�ci i kultury bezpieczeñstwa 
w �rodowisku przedsiêbiorców, w tym m.in. dostrzeganie korzy�ci 
ekonomicznych, p³yn¹cych z poprawy warunków pracy. Informacje 
udostêpniane w jêzykach narodowych przyczyniaj¹ siê do wzrostu wie-
dzy w zakresie bezpieczeñstwa pracy w spo³eczeñstwie. Konsekwentnie 
opracowywane streszczenia raportów umo¿liwiaj¹ dostêp do wybranej 
tematyki, a tak¿e wniosków z raportu.

Spo�ród wydanych w latach 2009-2010 publikacji na szczególn¹ 
uwagê zas³uguje zbiór raportów, opracowanych przez Europejskie Ob-
serwatorium Ryzyka (European Risk Observatory) odzwierciedlaj¹cych 
nowe i narastaj¹ce zagro¿enia w �rodowisku pracy (emerging risks):

• czynniki biologiczne i pandemie (Biological agents and pandemics: 
review of the literature and national policies)

• zagro¿enia wynikaj¹ce z ekspozycji na nanocz¹steczki (Workplace 
exposure to nanoparticles)

• zagro¿enia zwi¹zane z interfejsem cz³owiek–maszyna (The human-
-machine interface as an emerging risk)

• zagro¿enia wynikaj¹ce z jednoczesnej ekspozycji na ha³as i substan-
cje ototoksyczne (Combined exposure to noise and ototoxic substances)

oraz inne czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w �rodowisku pracy.
Do grupy najnowszych raportów zaliczyæ tak¿e mo¿na publikacje 

ukierunkowane na zagro¿enia zawodowe charakterystyczne dla 
poszczególnych grup pracowników, np. taksówkarzy (Taxi drivers’ 
safety and health: A European review of good practice guidelines), 
problematykê oceny ryzyka zawodowego w kontek�cie zró¿nicowania 
zasobów si³y roboczej (Workforce diversity and risk assessment: ensu-
ring everyone is covered), a tak¿e w³¹czanie tematyki bezpieczeñstwa 
pracy do szkolnych programów nauczania (OSH in the school curriculum: 
requirements and activities in the EU Member States).

Tematyka zagro¿eñ jest podejmowana w wielu innych publikacjach 
Agencji – jako odpowied� na potrzeby informacyjne zwi¹zane z ob-
serwowanymi zmianami w �rodowisku pracy. Poza szczegó³owymi 
opracowaniami przygotowano tak¿e publikacjê o charakterze ogólnym, 
zawieraj¹c¹ podsumowanie tej wieloaspektowej problematyki: Nowe 
rodzaje ryzyka w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w pracy 
(Przegl¹d 1) [5]. Publikacja ta ukaza³a siê w wersji drukowanej oraz 
elektronicznej we wszystkich jêzykach urzêdowych UE (fot. 3.).

Publikacja ta prezentuje zestawienie aktualnych oraz przewidywa-
nych tendencji w �rodowisku pracy, maj¹cych znaczenie dla kwestii bhp. 
Zgodnie z przedstawianymi wynikami, na stan bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia pracowników w Europie ma dzi� wp³yw wiele czynników – m.in. 
zmiana struktury demograficznej, wzrost popularno�ci nowoczesnych 
technologii oraz spadek znaczenia sektorów gospodarki dominuj¹cych 
w przesz³o�ci, jak przemys³ czy górnictwo.

Przegl¹d publikowany we wszystkich jêzykach stanowi streszczenie 
obszernego opracowania wyników badañ, udostêpnianego w jêz. 
angielskim New and emerging risks in occupational safety and health, 
(Outlook 1) Annexes [6], zawieraj¹cego zgromadzone z obszaru UE 
dane statystyczne dotycz¹ce zagro¿eñ oraz ich analizê.

Problematyka nowych zagro¿eñ w �rodowisku pracy znajduje rów-
nie¿ odzwierciedlenie w zrealizowanym przez Agencjê badaniu przedsiê-
biorstw (ESENER), którego wyniki przedstawiono w obszernej publikacji 
opracowanej w jêz. angielskim, udostêpnianej w wersji drukowanej oraz 
elektronicznej w witrynie internetowej (European survey of enterprises 
on new and emerging risks. Managing safety and health at work) 

(fot. 4.), [7]. Celem badania by³o 
wspomaganie przedsiêbiorstw w bar-
dziej efektywnym dzia³aniu na rzecz 
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa 
pracowników. W wyniku badania, 
przeprowadzonego w 2009 r. w 31 
krajach (27 pañstwach cz³onkowskich 
UE oraz w Chorwacji, Turcji, Szwajcarii 

i Norwegii) zgromadzono informacje porównywalne na poziomie miê-
dzynarodowym, przydatne przy opracowywaniu i wdra¿aniu nowych 
programów w tej dziedzinie.

Zakres tematyczny badania nawi¹zywa³ do zmian zachodz¹cych 
w �rodowisku pracy, wynikaj¹cych z uwarunkowañ spo³eczno-gospo-
darczych. Wywiady, przeprowadzone z kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ podmiotami 
gospodarczymi oraz ze specjalistami ds. bezpieczeñstwa pracy, doty-
czy³y m.in. kwestii zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy, uwzglêdniania 
zagro¿eñ psychospo³ecznych w procesach zarz¹dzania, dzia³añ kontro-
luj¹cych stanowiska pracy w powi¹zaniu z ocen¹ ryzyka zawodowego, 
zaanga¿owania pracowników w dzia³ania prowadz¹ce do zapewnienia 
odpowiedniego stanu bezpieczeñstwa.

Fot. 3. Publikacja Nowe rodzaje ryzyka w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 
w pracy (Przegl¹d 1) we wszystkich jêzykach urzêdowych UE, udostêpniona w witrynie 
Agencji (http://osha.europa.eu/pl/publications/outlook/pl_te8108475enc.pdf)
Fig. 3. „New types of risks in occupational safety and health (Review 1)” accessible in all 
official EU languages, published on the Agency’s website

Fot. 4. Raport Agencji oraz interaktywne narzê-
dzie (http://osha.europa.eu/sub/esener/pl),
prezentuj¹ce wyniki europejskiego badania 
przedsiêbiorstw na temat nowych i pojawiaj¹-
cych siê zagro¿eñ 
Fot. 4. Agency report and an interactive tool 
presenting results of the European Survey 
of Enterprises on New and Emerging Risks



BP 11/2010 31

Raport prezentuj¹cy metodologiê oraz wyniki badañ opublikowano 
w angielskiej wersji jêzykowej w formie drukowanej oraz elektronicznej. 
W witrynie Agencji, na stronach Europejskiego Obserwatorium Ryzyka 
udostêpnione jest dodatkowo interaktywne narzêdzie (w jêzykach urzê-
dowych UE), prezentuj¹ce szczegó³owe wyniki badania przedsiêbiorstw. 
Narzêdzie zapewnia mo¿liwo�æ pobrania danych liczbowych (w formacie 
Excel) do dalszej analizy. Streszczenie najwa¿niejszych wyników raportu 
zosta³o równie¿ opracowane i udostêpnione w wersjach jêzykowych 
UE, m.in. w jêz. polskim (Europejskie badanie przedsiêbiorstw na temat 
nowych i pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ. Streszczenie wyników) [8].

O ESENER napiszemy obszerniej w nastêpnym numerze „Bezpie-
czeñstwa Pracy”.

Podsumowanie
Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy gromadzi, 

analizuje i udostêpnia zasoby informacyjne adresowane do szerokich grup 
odbiorców, w czym czynny udzia³ bior¹ krajowe punkty centralne, a w�ród 
nich Polski Krajowy Punkt Centralny (CIOP-PIB), który uczestniczy w gro-
madzeniu krajowych danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy, a tak¿e 
w upowszechnianiu materia³ów informacyjnych w �rodowiskach u¿ytkow-
ników krajowych. Tematyka publikacji Agencji obejmuje m.in. zagadnienia 
zwi¹zane z kolejnymi kampaniami informacyjnymi, aspekty ekonomiczne 
bezpieczeñstwa pracy, zmiany w �rodowisku pracy prowadz¹ce do powsta-
wania nowych i narastaj¹cych zagro¿eñ. Najnowsze publikacje Agencji obej-
muj¹ zarówno opracowania teoretyczne, jak i prezentacje wyników badañ 
realizowanych w 2009 r. w�ród przedstawicieli przedsiêbiorstw w Europie.

Publikacje Agencji udostêpniane s¹ zarówno w formie drukowanej, jak 
i elektronicznej – do bezp³atnego pobrania z witryny internetowej (http://
osha.europa.eu/pl/publications/reports). W kraju wersje drukowane 
publikacji upowszechnia, m.in. w ramach kampanii informacyjnych, polski 
Krajowy Punkt Centralny. S¹ one równie¿ dostêpne w bibliotece CIOP-PIB.
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Publikacja opracowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach I etapu 
programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” do-
finansowywanego w latach 2008-2010 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. G³ówny koordynator: Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

O procedurach awaryjnych w zak³adach pracy w �wietle aktu-
alnych wymagañ prawnych rozmawiali uczestnicy zorganizo-
wanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy 
Instytut Badawczy oraz firmê konsultingow¹ Twoja Bezpiecz-
na Firma seminarium, które odby³o siê 21 pa�dziernika br.
w Centrum Partnerstwa Spo³ecznego „Dialog” im. Andrzeja 
B¹czkowskiego w Warszawie.

O tym, jak wa¿nym tematem jest prawid³owa organizacja 
systemu pierwszej pomocy, �wiadczy³a frekwencja na seminarium 
– w przestronnej sali konferencyjnej, mog¹cej pomie�ciæ ok. 100 
osób, zabrak³o miejsc. 

Podczas spotkania omawiano m.in. kwestiê organizacji sys-
temu pierwszej pomocy w �wietle obowi¹zuj¹cego prawa (TBF) 
oraz dobre praktyki w tym temacie (CIOP-PIB), a tak¿e obowi¹zki 
pracodawcy w zakresie zapewniania udzielania pierwszej pomocy 
w nag³ych wypadkach (m.in. po¿arów) i organizacji ewakuacji 
zak³adu pracy (OIP Warszawa).

Sposób implementacji i zarz¹dzania sprawnym systemem 
pierwszej pomocy zaprezentowali przedstawiciele pracodawców 
– Hydrobudowy Gdañsk S.A. i Boxmet Medical, a seminarium za-
koñczy³a dyskusja w formie okr¹g³ego sto³u. Jej uczestnicy zgodzili 
siê co do konieczno�ci doprecyzowania rozwi¹zañ systemowych 
w zakresie systemu pierwszej pomocy, a tak¿e potrzeby czêstszego 
organizowania tego rodzaju spotkañ w celu wymiany pogl¹dów 
i dobrych praktyk. Zdaniem dyskutantów to dzisiaj najlepsza 
metoda doskonalenia istniej¹cych systemów pierwszej pomocy 
w przedsiêbiorstwach. 

W jednym z najbli¿szych wydañ „Bezpieczeñstwa Pracy” opisze-
my organizacjê systemu pierwszej pomocy w firmie Hydrobudowa 
Gdañsk S.A.

Potrzeba doskonalenia 
systemów pierwszej pomocy
w przedsiêbiorstwach


