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Zgodnie z założeniami kampanii EU-OSHA baza CHEMPYŁ doskonale wpisuje się
w cele kampanii jakimi są:

• Podnoszenie świadomości na temat znaczenia zarządzania substancjami
niebezpiecznymi w pracy

• Promowanie oceny ryzyka, eliminacji, zastępstwa i hierarchii działań
prewencyjnych

• Podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z narażeniem na działanie
czynników rakotwórczych podczas pracy poprzez wspieranie wymiany dobrych
praktyk

• Dotarcie do grup pracowników o wyższym poziomie ryzyka ze względu na
ograniczoną wiedzę w odniesieniu do substancji niebezpiecznych

• Udostępnienie i upowszechnienie ram prawnych i wytycznych związanych ze
stosowaniem substancji niebezpiecznych.



SEMINARIUM WERYFIKUJĄCE „ZAGROŻENIA 
CHEMICZNE  W ŚRODOWISKU PRACY”

Serwis udostępniony bezpłatnie na stronach portalu CIOP-PIB

www.ciop.pl/chempyl
Systematycznie modernizowane, wzbogacane o nowe materiały 

i aktualizowane źródło wiedzy dostosowane do prezentacji również 
w serwisie mobilnym

• Stanowiące skuteczną pomoc w ocenie narażenia i ryzyka zawodowego

• Gromadzące w jednym miejscu przewodniki, zbiory, obowiązujące akty 
prawne i wszelkiego rodzaju materiały pomocnicze w działaniach 
związanych z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego 
występowaniem czynników chemicznych i pyłowych na stanowiskach 
pracy różnych sektorów gospodarki

• Przeznaczone dla pracodawców, pracowników i ekspertów ds. BHP 

http://www.ciop.pl/chempyl
















https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P3
2200169941445509047810

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P32200169941445509047810


SEMINARIUM WERYFIKUJĄCE „ZAGROŻENIA 
CHEMICZNE  W ŚRODOWISKU PRACY”





http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P36600225581472561131489

http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P36600225581472561131489




Stoffenmanager® Basic jest 
nieodpłatnie dostępny online. 
Stoffenmanager® Basic składa się 
z podstawowych funkcjonalności, 
takich jak pasmowa ocena ryzyka, 
ilościowa ocena narażenia i ocena 
ryzyka, środki prewencji oraz 
tworzenie stanowiskowych 
instrukcji BHP (SIBHP). Liczba 
wprowadzanych produktów oraz 
przeprowadzanych ocen ryzyka 
ograniczona jest do 35.







MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE





Zachęcamy do 
zapisania się 

na newsletter



Statystyki CHEMPYŁ

22

Rok 2017 (Miesiące 01-09)

Serwis
„desktopowy”

Serwis
„mobilny”

Razem

Liczba zapytań ogółem 207 210 294 207 504
Średnia liczba zapytań dziennie 759 2 761
Liczba unikalnych hostów 29 737 89 29 826
Przybliżona liczba wejść użytkowników 49 335 - 49 335

Statystyki BIOINFO
Rok 2017 (Miesiące 01-09)

Serwis
„desktopowy”

Serwis
„mobilny”

Razem

Liczba zapytań ogółem 30 335 694 31 029
Średnia liczba zapytań dziennie 111 6 117
Liczba unikalnych hostów 4 995 135 5 130
Przybliżona liczba wejść użytkowników 7 222 165 7 387


