Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy

SUBSTANCJE
NIEBEZPIECZNE
POD KONTROLĄ

#EUhealthyworkplaces

www.healthy-workplaces.eu

Konkurs Dobrych Praktyk
„Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy”
Zaproszenie do zgłaszania wniosków

Utrzymywanie substancji niebezpiecznych
w miejscu pracy pod kontrolą
Narażenie na działanie substancji
niebezpiecznych może mieć negatywny
wpływ na jakość życia, a nawet mu zagrażać.
Zapobieganie tego rodzaju zagrożeniom
we wszystkich miejscach pracy ma
kluczowe znaczenie, ponieważ żaden sektor
gospodarki nie jest całkowicie wolny od
substancji niebezpiecznych. Promowanie
kultury zapobiegania zagrożeniom
w miejscu pracy przynosi korzyści zarówno
pracownikom, jak i kadrze zarządzającej, i jest
korzystne dla środowiska naturalnego.
Celem głównym kampanii jest podnoszenie
poziomu świadomości zagrożeń związanych
z substancjami niebezpiecznymi w miejscu
pracy i informowanie o sposobach
zapobiegania tym zagrożeniom. Koncentruje
się ona przede wszystkim na pracownikach
o szczególnych potrzebach i jest adresowana
do grup wyjątkowo narażonych na
zagrożenia, m.in. pracowników migrujących
i ludzi młodych.

Cele szczegółowe kampanii „Zdrowe
i bezpieczne miejsce pracy” realizowanej
w latach 2018–2019 są następujące:
•• zwiększenie świadomości ryzyka
wynikającego z narażenia na substancje
niebezpieczne w miejscu pracy
•• propagowanie oceny ryzyka zawodowego
przez udostępnianie informacji na temat
praktycznych narzędzi służących takiej
ocenie oraz wspieranie wymiany dobrych
praktyk
•• podniesienie świadomości zagrożeń
związanych z narażeniem na działanie
substancji rakotwórczych w miejscu pracy
•• zwrócenie szczególnej uwagi na te
grupy pracowników, które są bardziej
niż inne narażone na oddziaływanie
substancji niebezpiecznych lub potrzebują
szczególnej ochrony
•• pogłębienie znajomości przepisów
prawnych obowiązujących obecnie w Unii
Europejskiej i kierunków ich zmian.
Aby osiągnąć powyższe cele, kampania będzie
upowszechniała dane faktograficzne i liczbowe
oraz informacje o dobrych praktykach.
Więcej informacji na temat kampanii
można znaleźć pod adresem:
http://healthy-workplaces.eu.

W niektórych sektorach
gospodarki pracownicy
mogą mieć kontakt
z setkami różnych
produktów chemicznych.

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy”
Europejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wraz
z państwami członkowskimi UE organizuje
Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe
i bezpieczne miejsce pracy”. Celem
konkursu jest identyfikacja dobrych
praktyk oraz uświadamianie korzyści
płynących z zapewnienia należytego
poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w miejscu pracy. Ma on także pełnić rolę
ogólnoeuropejskiej platformy służącej
promowaniu dobrych praktyk i dzieleniu
się informacjami o nich.
Szczególnym celem Konkursu Dobrych
Praktyk, zaplanowanego na lata
2018–2019, jest wyróżnienie firm
i organizacji, które szczególnie aktywnie
i efektywnie zarządzają ryzykiem
związanym z występowaniem
substancji niebezpiecznych w miejscu
pracy. EU‑OSHA poszukuje przykładów
holistycznego podejścia do zarządzania
bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy
(BHP) oraz rzeczywistych usprawnień
w zakresie stosowania substancji
niebezpiecznych i postępowania z nimi,
zapewniających bezpieczne i zdrowe warunki

Większa świadomość
tego, jak ważne jest
zapobieganie ryzyku
związanemu z substancjami
niebezpiecznymi ułatwia
wprowadzanie w miejscu
pracy właściwych
rozwiązań.

pracy. Podczas oceny złożonych wniosków
jury zwróci również szczególną uwagę na
działania, których efekty są trwałe w czasie
i mogą mieć uniwersalne zastosowanie.
EU-OSHA zaprasza do składania wniosków
wszystkie zainteresowane organizacje,
firmy i osoby indywidualne z całej Europy,
a także partnerów społecznych, ekspertów
i specjalistów BHP.
Zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału
w uroczystości wręczenia nagród,
która odbędzie się w listopadzie 2019 r.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich
nagrodzonych i wyróżnionych przykładów
dobrych praktyk zostaną zamieszczone
w publikacji, która będzie rozpowszechniana
w całej Europie i promowana na stronie
internetowej EU-OSHA.
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Jakie rodzaje dobrych praktyk można zgłaszać
do konkursu?
Do konkursu można zgłaszać przykłady
innowacyjnych i skutecznych praktyk
w zakresie bezpieczeństwa pracy,
związane z wykorzystaniem substancji
niebezpiecznych i zasadami postępowania
z tymi substancjami. W zgłoszeniu należy
jasno opisać, w jaki sposób te praktyki
zostały wprowadzone w miejscu pracy
oraz co udało się dzięki temu osiągnąć,
uwzględniając przy tym takie aspekty, jak:

Skuteczne zarządzanie
ryzykiem związanym
z bezpieczeństwem
i ochroną zdrowia w pracy
ma pozytywny wpływ na
wszystkich uczestników
procesu pracy.

•• kompleksowa i skuteczna organizacja
oceny ryzyka, z uwzględnieniem wszystkich
poważnych zagrożeń i wszystkich grup
pracowników
•• przestrzeganie hierarchii środków
zapobiegawczych jako zasady wiodącej
(zasada STOP: ang. Substitution
(zastępowanie), Technological measures
(środki techniczne), Organisational measures
(środki organizacyjne), Personal protection
measures (środki ochrony indywidualnej)
•• sposób, w jaki zastosowane środki
wyeliminowały lub znacząco zmniejszyły
narażenie pracowników na działanie
substancji niebezpiecznych, w tym, w miarę
możliwości, koszty i korzyści z tym związane
•• sposoby podnoszenia świadomości
i budowania kultury bezpieczeństwa pracy.

Co należy wykazać we wniosku?
Trójstronne jury (składające się
z przedstawicieli rządu, pracodawców
i pracowników) będzie kierowało się
następującymi kryteriami:
•• holistycznym podejściem do kwestii
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w miejscu pracy
•• rzeczywistą i widoczną poprawą poziomu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w kontekście stosowania substancji
niebezpiecznych
•• priorytetowym traktowaniem działań
związanych z ochroną zbiorową w stosunku
do interwencji jednostkowych
•• skutecznym udziałem i zaangażowaniem
pracowników oraz ich przedstawicieli
•• trwałością osiągniętych wyników w czasie
•• możliwością zastosowania rozwiązania
w innych miejscach pracy (w innych
państwach członkowskich, sektorach
gospodarki i przedsiębiorstwach różnej
wielkości)
•• aktualnością działań (które powinny być
nowatorskie lub mało rozpowszechnione).

Interwencje powinny ponadto spełniać
wymogi prawne państw członkowskich
w których zostały wdrożone, a nawet,
o ile to możliwe, przewyższać minimalne
wymagania. Produkty, narzędzia i usługi
opracowane w celach komercyjnych nie będą
uwzględniane w konkursie.
Przykłady dobrych praktyk wyróżnionych
w minionych latach można znaleźć na stronie
internetowej EU-OSHA: https://osha.europa.
eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/
awards/good-practice-awards.

Pracownicy muszą
być chronieni przed
wypadkami i chorobami
powodowanymi przez
substancje niebezpieczne.
Wdrożenie kultury
bezpieczeństwa pracy może
ułatwić podejmowanie
skutecznych działań.
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Kto może wziąć udział
w konkursie?
Dobre praktyki mogą zgłaszać wszystkie
organizacje działające w państwach
członkowskich UE, państwach kandydujących
i potencjalnie kandydujących oraz państwach
należących do Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA), w tym:
•• przedsiębiorstwa lub organizacje dowolnej
wielkości
•• organizatorzy szkoleń i podmioty z sektora
edukacji
•• organizacje pracodawców, stowarzyszenia
handlowe, związki zawodowe i organizacje
pozarządowe
•• instytucje regionalne lub lokalne
zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom
w obszarze BHP, firmy ubezpieczeniowe
oraz inne organizacje pośredniczące
•• oficjalni partnerzy kampanii.

Jak wziąć udział?
Wszystkie zgłoszenia są poddawane wstępnej
ocenie na szczeblu krajowym w sieci
krajowych punktów centralnych EU-OSHA.
Laureaci krajowi biorą następnie udział
w konkursie ogólnoeuropejskim, w którym
wyłaniani są zwycięzcy.
Szczegółowe informacje na temat udziału
w konkursie można uzyskać od krajowego
punktu centralnego w danym państwie.
Dane kontaktowe znajdziesz na stronie:
www.healthy-workplaces.eu/pl/
national-focal-points.
Termin przesyłania zgłoszeń w Polsce
upływa w dniu 22 stycznia 2019 r.

Śledź kampanię
na Twitterze:
#EUhealthyworkplaces
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
zachęca do przesyłania zgłoszeń w ramach czternastej edycji
Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce
pracy”. Celem konkursu, organizowanego w ramach prowadzonej
w latach 2018–2019 kampanii „Substancje niebezpieczne pod
kontrolą”, jest wyróżnienie firm i organizacji, które podejmują
wyjątkowe i innowacyjne działania na rzecz bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy, ograniczając ryzyko wynikające
z narażenia na substancje niebezpieczne.

stawia sobie za cel przyczynienie się do tego, by Europy była
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Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
bezpieczniejszym, zdrowszym i wydajniejszym miejscem pracy. Agencja
została powołana do życia przez Unię Europejską w 1994 r. i ma siedzibę
w Bilbao, w Hiszpanii. Analizuje, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne,
wyważone i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia w pracy oraz współpracuje z organizacjami z całej Europy w celu
poprawy warunków pracy.
EU-OSHA prowadzi również dwuletnie kampanie informacyjne pod nazwą
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, wspierane przez instytucje UE
i europejskich partnerów społecznych oraz koordynowane na szczeblach
krajowych przez sieć krajowych punktów centralnych. Celem kampanii
„Substancje niebezpieczne pod kontrolą” zaplanowanej na lata
2018–2019 jest podwyższenie świadomości dotyczącej zagrożeń
stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz
promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i zapobiegania zagrożeniom.
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