


Czyli kilka słów o Koalicji 

Kim jesteśmy?



Koalicja Bezpieczni w Pracy to 
projekt edukacyjny w obszarze 
bhp dla popularyzacji kultury 
bezpieczeństwa pracy wśród 
pracowników i pracodawców.

Cel Koalicji realizowany jest 
poprzez działalność edukacyjną na 
temat obowiązujących norm i 
procedur, pokazywanie dobrych 
praktyk oraz informowanie o 
korzyściach wynikających z 
wdrażania wysokich standardów 
bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Budujemy społeczność skupioną 
wokół służb bhp i instytucji 
zajmujących się kwestiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
Polsce.



Członkowie:

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, 

PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania 

kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. 

W 2015 roku do grona koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A., a w 2018 DHL w Polsce, 

reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Parcel i DHL Supply Chain. 

Jak powstaliśmy?



 Edukujemy w zakresie obowiązujących 

norm i procedur bhp, a także śledzimy i 

komentujemy aktualne zmiany prawne.

 Inspirujemy do zmian postaw i poprawy 

warunków pracy poprzez wdrażanie 

odpowiednich rozwiązań i standardów, 

szczególnie w branżach o najwyższym 

współczynniku wypadkowości.

 Budujemy świadomość pracowników i 

pracodawców związaną z częstym 

problemem występowania zagrożeń 

psychospołecznych w miejscu pracy. 

 Zwracamy uwagę na konieczność 

zapewnienia ergonomicznych warunków 

pracy pracownikom biurowym. 

 Informujemy o najlepszych praktykach 

rynkowych wspierając bezpieczeństwo 

pracowników fizycznych i produkcyjnych.

 Budujemy świadomość bhp wśród 

obcokrajowców oraz pracodawców 

zatrudniających osoby z zagranicy. 

 Dzielimy się działaniami na rzecz 

bezpieczeństwa pracowników i 

pracodawców, podejmowanymi przez 

nasze firmy w czasach koronawirusa.

Co robimy?



Czyli jak realizujemy nasze cele?

Działania 



Współpracujemy z mediami ogólnopolskimi, 

regionalnymi i branżowymi

 Komentujemy w mediach zjawiska związane z:

 bezpieczeństwem i ergonomią pracy

 zmianami w przepisach dotyczących prawa pracy 

 komentujemy „luki prawne”, które naszym zdaniem 

wymagają interwencji ustawodawcy



Zmiany w przepisach bhp, dobre praktyki w 

firmach i inne istotne kwestie dla bezpieczeństwa 

pracy komentujemy też poprzez własne kanały



 Mistrzostwa skierowane są zarówno do specjalistów, jak i do pasjonatów 
bhp, którzy chcą sprawdzić swój poziom wiedzy w tym zakresie.

 Dotychczas zorganizowaliśmy już pięć edycji konkursu, w którym wzięło 
udział prawie 5000 uczestników.

 W ramach Mistrzostw współpracujemy z partnerami branżowymi jak CIOP, 
PIP, UDT, związki pracodawców oraz partnerami medialnymi

Organizujemy największy w Polsce 

konkurs branżowy bhp



 Od kilku lat przeprowadzamy badania opinii publicznej, których celem jest poznanie 

trendów występujących na rynku pracy, znajomość przepisów z zakresu bhp oraz   

prawa pracy zarówno pracodawców jak i pracowników.

 Wyniki naszych badań publikujemy w formie raportu i promujemy w mediach.

 Ubiegłoroczny raport dotyczył zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Na 

przełomie września i października 2020 r. wydajemy kolejny raport: "Wpływ pandemii 

koronawirusa na polski rynek pracy”. 

 Wcześniejsze raporty dotyczyły m.in. różnic podejścia do bhp wśród pracowników 

fizycznych i umysłowych; stanu bezpieczeństwa w MŚP oraz wśród obcokrajowców.

Badania rynku



Współpracujemy z partnerami 

instytucjonalnymi i inicjujemy dyskusję na 

temat regulacji prawa pracy
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Jakie są nasze kanały komunikacji?



Dlaczego warto do nas dołączyć? 

 Jesteśmy rozpoznawalni na rynku jako eksperci ds. bhp i jesteśmy organizacją 
pierwszego kontaktu do komentowania spraw związanych z bezpieczeństwem 
w pracy dla mediów.

 Mamy zespół ekspertów z firm koalicyjnych wypowiadający się w sprawach 
bhp oraz prawa pracy komentujący nowe przepisy i regulacje.

 Poprzez nasze artykuły i informacje prasowe docieramy do szerokiego grona 
odbiorców: specjalistów i menadżerów ds. bhp, działów HR oraz managerów i 
przedsiębiorców.  

 Uczestnictwo w Koalicji pozwala budowę wizerunku marki opartego o etykę 
pracy i komunikację do różnych grup interesariuszy: klientów, obecnych i 
potencjalnych pracowników oraz instytucji odpowiedzialnych za regulacje

 Bycie częścią projektu zapewnia efektywność finansową na zasadzie synergii –
firmy koalicyjne mają równy dostęp do atrakcyjnych narzędzi 
komunikacyjnych, których koszty są rozkładane proporcjonalnie na każdą z 
firm



Dziękujemy i 

zapraszamy do 

dołączenia do Koalicji!

Adrian Żebrowski

Koalicja Bezpieczni w Pracy

tel. +48 721 549 528

pr@bezpieczniwpracy.pl


