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Regulamin dotyczący współpracy  

Krajowego Punktu Centralnego i Krajowej Sieci Partnerów  
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)  

 
Mając na uwadze wytyczne EU-OSHA dotyczące tworzenia i funkcjonowania krajowych sieci partnerów, a także 
potrzebę kontaktów oraz współpracy instytucjonalnej, Dyrektor Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (KPC EU-OSHA) powołał w 2000 r. przy Centralnym Instytucie Ochrony 
Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) Krajową Sieć Partnerów, zwaną dalej KSP lub Siecią. 
 

I. CEL 
 
Celem działania członków Sieci jest zapewnienie skutecznego przepływu informacji pochodzących od EU-OSHA 
i KPC do użytkowników reprezentujących najważniejsze instytucje i organizacje oraz firmy, w których 
podejmowane są szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa pracy. 

 
II. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA 

 

 Członkiem Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego (KSP KPC EU-OSHA) może być instytucja, 
organizacja, przedsiębiorstwo, które wyraża chęć współpracy w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa 
pracy i zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy. 

 Instytucjonalni członkowie KSP są reprezentowani przez swoich przedstawicieli. 

 Procedura zgłoszenia do KSP wymaga złożenia wniosku o przystąpienie do Sieci z podaniem danych 
przedstawiciela, który będzie reprezentował instytucję należącą do KSP. 

 Dane przedstawicieli instytucji należących do KSP są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 

 KPC EU-OSHA jest otwarty na przyjmowanie nowych członków wyrażających chęć współpracy w jej 
strukturach. 

 Instytucje należące do KSP otrzymują certyfikat uczestnictwa w KSP ważny bezterminowo. 

 Certyfikat może zostać cofnięty lub czasowo zawieszony na wniosek: 
 członka KSP, 
 Instytutu, w sytuacji: 

  uzyskania informacji o niezgodnym z prawem funkcjonowaniem podmiotu na rynku, 

  uporczywego niewywiązywania się z zobowiązań określonym niniejszym regulaminem. 

 Członkowie, którzy otrzymują certyfikaty członka KSP uprawnieni są do wykorzystywania go do celów 
informowania o podjętej w ten sposób współpracy z CIOP-PIB 

 
III.  ZOBOWIĄZANIA KRAJOWEGO PUNKTU CENTRALNEGO 

 
Krajowy Punkt Centralny Agencji EU-OSHA zobowiązuje się do: 

 koordynowania działalności Sieci; 

 utrzymywania trójstronnej struktury KSP, wymaganej przez EU-OSHA, 

 aktualizowania danych przedstawicieli reprezentujących instytucje należące do KSP (raz w roku, na podstawie 
przesłanego formularza aktualizacji), 

 organizowania cyklicznych spotkań KSP w celu wymiany informacji i doświadczeń, 

 informowania uczestników ww. spotkań o planach działań i zapoznawania ze sprawozdaniami z ich realizacji, 

 przekazywania członkom KSP szczególnie istotnych informacji i dokumentów związanych ze współpracą z EU-
OSHA, 

 przekazywania (w miarę możliwości) bezpłatnych materiałów informacyjnych i promocyjnych z zakresu bhp, 
dostarczanych przez EU-OSHA, 

 dostarczania członkom KSP „ankiet satysfakcji” (w czwartym kwartale każdego roku) oraz ich analizy w celu 
oceny i doskonalenia współpracy, 

 umożliwienia Partnerom korzystania z oferty Instytutu na preferencyjnych warunkach w postaci upustu 10 %. 
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IV. ZOBOWIĄZANIA KRAJOWEJ SIECI PARTNERÓW 
 

Członkowie Krajowej Sieci Partnerów zobowiązują się do: 

 włączania się w przedsięwzięcia realizowane w ramach współpracy KPC z EU-OSHA, dotyczące opiniowania 
planów, materiałów informacyjnych i produktów, 

 włączania się w realizację polskich edycji kampanii informacyjnej EU-OSHA pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce 
pracy”, w szczególności poprzez: 
 udostępnianie materiałów informacyjnych kampanii w swoich środowiskach i otoczeniu biznesowym, 
 udział w przedsięwzięciach kampanii, 
 organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć kampanii (samodzielnie lub we współpracy z KPC), 

 uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez KPC, 

 informowania KPC o danych przedstawiciela, jego zmianie lub innych zmianach istotnych dla współpracy, 

 aktywnej współpracy z KPC i innymi członkami Sieci, w tym współpracy w tworzeniu programów działań oraz 
aktywnego współdziałania w ich realizacji, 

 wsparcia w realizacji przedsięwzięć dla odbiorców z sektora MŚP, 

 informowania KPC o podjętych działaniach (za pośrednictwem formularza dostarczanego przez KPC 
w czwartym kwartale roku kalendarzowego). 

 
V. SPOTKANIA KRAJOWEJ SIECI PARTNERÓW 

 
Spotkania KSP odbywają się co najmniej raz w roku, przy czym: 

 KPC przedkłada uczestnikom KSP propozycje dwóch terminów spotkań, w odstępie ok. 10 dni roboczych. 
Termin preferowany przez większą liczbę uczestników zostaje ustalony jako data spotkania, 

 uczestnicy KSP mogą wnosić uwagi i propozycje co do programu spotkań, 

 w spotkaniach może brać udział więcej niż jeden przedstawiciel danej instytucji/organizacji, 

 w spotkaniach mogą brać udział przedstawiciele organizacji nie będących członkami KSP, zaproponowani przez 
członków KSP lub KPC, 

 na wniosek członków KSP, w miarę możliwości mogą być organizowane dodatkowe spotkania, 
Programy spotkań i związane z nimi materiały są umieszczane na stronie www.ciop.pl/EUOSHA. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 Formularz aktualizacji danych jest udostępniony na stronie www.ciop.pl/EUOSHA. 

 Zgłoszenie instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa do uczestnictwa w KSP jest jednocześnie akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

 Świadczenie dodatkowych usług KPC lub CIOP-PIB odbywa się na podstawie odrębnych ustaleń (umów). 
 
 
 
 
 

Luty 2018 r.  
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