
Działalność Zarządu Głównego 
OSPS BHP

podsumowanie 2021 roku



4 stycznia:
- uchwalenie Planu Pracy na rok 2021
- uchwalenie Regulaminu Pracy Zespołu ds. Opiniowania Projektów aktów

prawnych
- opracowanie Strategii Zarządzania Wizerunkiem OSPS BHP

24 marca:
- zatwierdzenie sprawozdania i bilansu za rok 2020
- zmiana domeny OSPS BHP na nazwa.pl oraz budowa nowej strony ww
- omówienie tematów planowanego seminarium i posiedzenia Rady

Stowarzyszenia
- powołanie Zespołu ds. zmian w Statucie i Regulaminach OSPS BHP

5 maja:
- rozstrzygnięcie konkursu na logo OSPS BHP
- aktualizacja Planu Pracy ZG na rok 2021

16 września:
- uchwalenie nowego logo
- ustalenie wzoru kalendarza na rok 2022
- omówienie tematów zaplanowanej wideokonferencji
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Posiedzenia Zarządu Głównego – istotne decyzje
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10 listopada:
- opracowanie Księgi Znaku oraz ujednoliconych formularzy pism, roll
upów, wizytówek

- zamówienie gadżetów z nowym logo
- omówienie założeń do Planu Pracy na rok 2022



Szkolenia dla członków zarządów Oddziałów OSPS BHP

23 lutego
„Jak kreować wizerunek 
OSPSBHP”

20 kwietnia 
„Administrowanie 
stron oddziałów”

17 czerwca  „Jak skutecznie 
motywować członków OSPSBHP 
do społecznej pracy na rzecz 
OSPSBHP”



Wideokonferencje

z cyklu: „PYTANIE DO EKSPERTA” (IV edycja)

„Problematyka ochrony przed zagrożeniami
elektromagnetycznymi w środowisku pracy i życiu
codziennym”

9 marca – referaty dotyczące zagrożenia
23 marca – odpowiedzi ekspertów na pytania 
uczestników
24 marca – referaty dotyczące zapobiegania 
zagrożeniom

Współorganizator

z cyklu: „PYTANIE DO EKSPERTA” (V edycja)

„Eksploatacja urządzeń energetycznych – problemy        
i dobre praktyki”

22 listopada– referaty dotyczące zagrożenia
29 listopada – odpowiedzi ekspertów na pytania 
uczestników
30 listopada– referaty dotyczące zapobiegania 
zagrożeniom

Współorganizator

Patronat Honorowy

Patronat medialny



Wideokonferencje

Patronat medialny



Konkurs

Patronat medialny

5 listopada - webinarium 

„Dobre praktyki” laureatów konkursu ”Służba BHP-najlepszy 

doradca pracodawcy”



Ankieta „Kultura bezpieczeństwa w firmie w ocenie służby bhp” - wrzesień

Firmy powyżej 250 
pracowników

138 osób

161 osób

Firmy do 250 
pracowników



Ankieta „Kultura bezpieczeństwa w firmie w ocenie służby bhp” - wrzesień

bardzo mała

6%

mała

14%

średnia

22%

duża

31%

bardzo duża

27%

Rola, jaką odgrywają sugestie pracowników 
w kwestiach BHP

bardzo słabo

5%

słabo

12%

średnio
30%

dobrze

33%

bardzo dobrze

20%

Zaangażowanie kierownictwa i pracowników 
w sprawy BHP



23 listopada - posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Rozwój kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy na 

przykładzie działań Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służby BHP

✓ Prezentacja działań Oddziałów OSPS BHP

✓ Prezentacja działań Zarządu Głównego OSPS BHP

✓ Prezentacja wyników badania ankietowego „Kultura bezpieczeństwa w 

firmie w ocenie służby bhp”

✓ Wnioski 



Składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę:

• Oddziałom OSPS BHP

• Państwowej Inspekcji Pracy

• Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu

• Urzędowi Dozoru Technicznego

• Centralom Związków Zawodowych 

• Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

• Stowarzyszeniu Elektryków Polskich

• Partnerom Wspierającym

• Redakcji ATEST. Ochrona Pracy



2022 rok


