Człowiek - najlepsza inwestycja
Biuro projektu:

91-212 Łódź, ul. Wersalska 54
tel. 042 652 03 34, fax 042 652 11 48
e-mail: analiza.lodz@centrumego.eu

Analiza i ocena stopnia dopasowania
łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp
do zmian w przepisach i potrzebach rynku

Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ulotka bezpłatna.

www.analizabhp.centrumego.eu

www.analizabhp.centrumego.eu

Pracodawco...
... czy zdajesz sobie sprawę, że do
30.06.2013 roku jesteś
zobligowany do dostosowania
kompetencji i kwalifikacji
pracowników służb bhp
i standardów bhp w swojej
firmie do wymogów prawnych
i dyrektyw Unii Europejskiej?

Realizacja projektu
Projekt jest realizowany przez firmę „EGO”
Centrum Edukacji i Doradztwa w okresie
od 01.09.2009 r. do 31.10.2010 r. na terenie
województwa łódzkiego.
Konieczność spełnienia wymogów prawnych w zakresie
bhp jest jednakowa dla wszystkich podmiotów niezależnie
od formy prawnej, zakresu działalności czy wielkości
przedsiębiorstwa.
Spełnienie wymogów bhp jest podstawą do uzyskania
certyfikatów w zakresie zarządzania jakością (ISO 9001)
i zarządzania bhp (PN-N 18001).

więcej informacji na stronie www

Ekonomiczne znaczenie sektora bhp dla efektywnego
i nieprzerwanego działania przedsiębiorstw odzwierciedlają statystyki GUS, gdzie straty z powodu nieprzestrzegania i nieznajomości przepisów bhp wynoszą 4-5% PKB
w skali roku. W przypadku województwa łódzkiego GUS
szacuje je w 2007 roku na ok. 22 mln tylko z powodu
kosztów absencji po wypadkach przy pracy.
Partner naukowy projektu:

Ponadto należy zwrócić uwagę, że poziom standardów
w zakresie bhp jest jednym z kryteriów oceny ryzyka
inwestycyjnego.
Biorąc pod uwagę jak ważnym sektorem jest
sektor zarządzania bhp, będący nieodzownym
elementem w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa,
postanowiliśmy zbadać jak na chwilę obecną wygląda
w województwie łódzkim stopień dostosowania
przedsiębiorstw i kadr bhp do ww. zmian.
Tak powstał projekt „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian
w przepisach i potrzebach rynku” realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki (poddziałanie 8.1.2),
w ramach którego firma „EGO” Centrum Edukacji
i Doradztwa przeprowadzi badania ankietowe
pracodawców oraz kadr bhp.
Wyniki badania opracowane zostaną w formie raportu,
który pozwoli nam odpowiedzieć sobie na pytania „ile
już zrobiliśmy?” i „co jeszcze musimy zrobić?” aby sektor
bhp w naszych przedsiębiorstwach był na najwyższym
poziomie i spełniał wszelkie wymogi.
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