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W ce|u uzyskania szczegÓłowych informacji na temat konkursu prosimy o kontakt z krajowym
Agencji, odpowiedzia|nym za organizację kampaniiw danym

kraju.
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POLSKA

Centralny Instytut Ochrony pracy
Pa stwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska i6
00-701 Warszawa

Osoba do kontaktu:
Wioleta Klimaszewska
Iel +48226233617
E-mail: focalpoint pl6rciop pl
Internet: http://osha europa,eu/foplpoland/pl
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Przykładami dobrych praktyk mogą być
wdrożone rozwiązania (nie teoretyczne

czy

Przykłady dobrych praktyk powinny ilustrować

hipotetyczne)promująceskutecznezarządzanie
' .,.
L) związekz prob|ematyką bezpiecznej
bezpiecze stwe' p,,iy i,,g,ol.;;i;;eKp|oatacji maszyn, urządzeri

zdrowia związanymi z ek'ploutu.;ą
urządzeri i budynkÓw. Wnioskodawcy
zatem przedstawićwyraŹne
co zostało wykonane w ce|u
i wdrożenia metod prowadzenia
wanych i bezpiecznych prac w tym

O

konserwacja pEwencyjna (poaktywna)

- przeprMadrana w ceru utEynania

rodaj pEc Jest zazwy.zai planowany
harmonogramem podanynw insttukclach

funkcjonowania.

o

Ten

rca

tizMa

prcducentaj
|

Z peripektywy

po
O
O

spmwnolci
z

ny zgodnte

(leakywna) pPeptowadanie n]epftw|d2|anyÓ napEw uządze iub
m|eFcu pDry najc,qściej po nag'm uszkodzeniu |ub awar]|' Jest ona fzwyczaj zwląa

ac]|

konśe'Wacja nap'awża

lptfętu
.

W

*ięl"'ą ll.oą

-i.i"'i

l

rvy.*ym pozlo"mem ryzyka nii konserwac]a

o

ap|.nowana'

i budynkÓw,

'.''|n,
^ działania ukierunkowane na stanowisko
powinni lV
pracy,
dowodytego,
opracowania o Iikwidowanie Iub zwa|czanie zaqrożen
zorganizou źrÓdła,
obszarze. O efektywne, pragmatyczne i zorganrzowane
dobrych praktyk działania takie
podejście do czynnościeksp|oatacyinych,
O
O

o i

A

O

iło'

,.lroSro-Odrira

'.
(amp.niajestoqanieanap?ezEu{sHAcetemkonkuBuler9Ou,uryno'"
We wsp ]pbcy z pa Śtwami członkowskimi wynikających f pżestmqania dobryth pnktyk
iprezydencją UniiEulopejskiej'Jednym wzakEsie BHP' Adrcsatentego pRe|(azu
Ę
fgłÓwnych
panię eurcpejscy
e
jest Europej
nrcny L/Cze
Ugmizowa
acji pa nerzys
pżykład w
instytucje i
beŹpiecn)e!'o wykonywa nia pE. mpawaych hfomacje na poziomie miejsc p.cy'
Nagbdy pEyznane hlcatom będą dowodem
ufnania d|a ich rc|| W twoEeniu |epgych
włUnkÓw pncy w EuioPie. Ponadto:
Y
I

ol6:l]xJ:::illł.#ff:l:***

.

kt

:T.-]:Pść!ręaenima9rod'
odbędzie
slę wiosnq 201 1

o

spełniać odpow|ednie wymogi

obowiązującew pa stwie

whl'ryme

idostępna

Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy

W

i

two,

puwnych,

|o możliwośćastosowa

pEcodawqÓq
o posi.dać pełne popłcie kierown|ctwa o
wl'ego 5zczeb|a w danej olgan|zacji'
pBcownik w

Śpełnianie obowiązują.y.h Wymaqa

,f ,-L l,,,

n|a

okeś|on}th

l"''.x.ł:f,Pi#ili.T;lTtr**"
członkowŚkich oraz w lvlsĘ
aktua|ność (p2ykład powinien być nowy
i

jeszae nieupowszechniony)'

ojldnoznaanie wśkżfywaćna oŚiągnjęty

,Ei

rcfu|t,at jakim Powinno być fmnieFzen|e

ilill.

itbii.h praktyk n|e powinny dotyayć rca|iacji (e| w wyłącnie komer.yjny.h.
odnosi sięto w szczegrilności do wyrobÓw, narzędzi i usług, kttire są tut mogtyty być sprzedawane.
Prłylł|p{y dotyqrące pojedynczych.os.rib,.np. w zakresie szkole , na|eży p rzedstawić jako element
sze/stregolpodejściado-bezPiecznej eksp|oatacji m.aszyn, urządzeri i budynkÓw, opartej na

l:i:T#3lji:j**'.#ipEkty|(h.9bd4nydwpoprż.dni
.....'...* internetowej Agencji:
-. witrynie

nających http://hw.osha.europa.eu

pon|żlj

Nn|kow.

prawne
jej

czlonkowsk|m,

ointeqowac,
9uykEczać p

ted,|ero,poMshnianaw;łelilloPie :"#
Witrynie internetowej EU-OSHA.

'

-ż

la

r.,
Q przykła dy dobrych pra ktyk zostaną
przedstawione w pub|ikacji Agencji, ktÓra

niu,

|ata.h

