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Nowe inicjatywy OSPS BHP 
na rzecz promocji zdrowia w miejscu pracy
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Hipokrates radził lekarzom w swoich pismach:

“Istnieje wiele zawodów związanych 
z niebezpieczeństwem powstania chorób, 

dlatego: ważne jest to, aby lekarz 
pytał chorego o zawód.”

Źródło: R. Fenigsen, 

„Przysięga Hipokratesa”

1221 r. 
ordynacja górnicza określająca zasady 
bezpiecznego poszukiwania i wydobywania 
minerałów (książę Leszek Biały)

1592 r. 
instrukcja królewska zakazująca wwożenia 
alkoholu do kopalni (Król Zygmunt III)

Źródło: Encyklopedia Brazilian Merit

Pierwsze akty prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy
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Georg Bauer (1494-1555)
niemiecki lekarz, górnik, mineralog, metalurg i humanista, opisał 
szczegółowo zasady pracy pod ziemią, a także przy wytopie metali, 
zalecał m.in. stosowanie masek chroniących przed parami rtęci

Bernardino Ramazzini (1633-1714)
lekarz włoski, profesor uniwersytetów w Modenie i Padwie, 
prekursor higieny pracy i profilaktyki medycznej, sformułował 
pojęcie choroby zawodowej - „Uczona rozprawa o chorobach 
rzemieślników” 1700 r.

1840 r. (Anglia)  
wprowadzenie obowiązku pracodawcy zwrotu kosztów leczenia 
i zapewnienie  renty okaleczonym w wypadkach przy pracy –
kształtowanie pojęcia odpowiedzialności cywilnej

1953 r. (Polska)
uchwała nr 592 Prezydium Rządu w sprawie zapewnienia postępu 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
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Inicjatywy 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 

na rzecz promocji zdrowia

Misją służby bhp jest dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu 
społecznej pracy członków.

2500 

członków

38 

oddziałów
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Działania oddziałów OSPSBHP
• szkolenia  doskonalące 
wiedzę i umiejętności służby 
bhp, organizowane przez 
zarządy oddziałów

• seminaria, konferencje, 
konkursy, pikniki edukacyjne, 
wizyty techniczne w zakładach 
pracy, wyjazdy studyjne do 
innych krajów

Wybrane działania naszych oddziałów
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Wybrane działania naszych oddziałów

Planowane działania ZG OSPSBHP

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
„Ochrona życia i zdrowia pracujących w sektorze budownictwa ”

Warszawa, 24 czerwca 2016 r., Hotel Gromada Centrum

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
„Ochrona zdrowia pracujących – wyzwania interdyscyplinarne 

dla służby bhp i służby medycyny pracy”
Kraków, 1–2 grudnia 2016 r., Hotel Novotel City West
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Planowane działania ZG OSPSBHP

Modułowy program szkoleń dla służby bhp zatrudnionej 
na budowach
• przygotowanie modułów szkolenia – współpraca z Porozumieniem 

dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
• przeprowadzenie pilotażowego szkolenia
• wdrożenie projektu w różnych regionach Polski

WYJAZD STUDYJNY  
„Ochrona życia i zdrowia pracujących ”
zorganizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii  „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”
Czechy, 30 czerwca – 2 lipca 2016 r.

Planowane działania ZG OSPSBHP

Etyka zawodowa zespół  zasad i obowiązków właściwych dla danego zawodu, 
zespół norm wskazujących, jak z moralnego punktu widzenia powinni się 
zachowywać przedstawiciele określonej profesji

Zasada Etyki Zawodowej określa, jakie zachowania należy uznać za powinność 
w danej sytuacji, która wynika z określonego obowiązku.

Zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych 
uwzględniających specyfikę wykonywania zadań służby bhp

Wdrożenie  etyki zawodowej w środowisku służby bhp
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Dziękuję za uwagę

www.ospsbhp.pl


