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INTERAKTYWNA APLIKACJA INTERNETOWA OCENY RYZYKA DLA SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Łatwiejsza ocena ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepisów BHP
Każda praca niesie ze sobą zagrożenia dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa, ale istnieją proste, bezpłatne rozwiązania, dzięki którym możemy im zapobiegać



Dla kogo są przeznaczone?
Z interaktywnej aplikacji internetowej oceny ryzyka zawodowego (OiRA) może skorzystać każda osoba zaintereso-
wana przeprowadzeniem takiej oceny w kontekście produkcji audiowizualnych, takich jak filmy pełnometrażowe, 
filmy krótkometrażowe, filmy dokumentalne, seriale telewizyjne, reklamy, wideoklipy, sztuka wideo, rzeczywistość 
wirtualna itp. 

OiRA dla produkcji audiowizualnych to aplikacja przeznaczona przede wszystkim dla mikroprzedsiębiorstw (liczą-
cych mniej niż 10 pracowników) lub małych przedsiębiorstw (liczących mniej niż 50 pracowników), ale może 
okazać się przydatna także większym firmom.

Jak działa?
Aplikacja przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces identyfikacji ryzyka na każdym etapie produk-
cji. Oprócz tego zawiera zestaw zalecanych środków, z których można wybierać najbardziej odpowiednie, a także 
umożliwia dodawanie spersonalizowanych działań specyficznych dla danej produkcji. Na 
koniec procesu aplikacja generuje raport z oceny ryzyka i plan działania. Można je pobrać i 
wydrukować dla potrzeb dokumentacji. 

Interaktywna aplikacja internetowa oceny ryzyka (OiRA) dla produkcji audiowizualnych została 
opracowana przy wsparciu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 
(https://osha.europa.eu) oraz we współpracy i pod nadzorem następujących partnerów spo-
łecznych: działu mediów, sekcji rozrywki i sztuki organizacji UNI Global Union (UNI MEI), 
Międzynarodowego Związku Aktorów (FIA), Europejskiego Stowarzyszenia Producentów 
Audiowizualnych (CEPI), Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Producentów Fil-
mowych (FIAPF) i Międzynarodowej Federacja Muzyków (FIM).

Czym jest ocena ryzyka?
Ocena ryzyka to nic innego jak dokładne zbadanie wszystkich elementów lub czynników w miejscu 
pracy mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W ramach oceny można sprawdzić, czy 
podjęto wszystkie wymagane środki ostrożności, czy też należy podjąć ich więcej, aby zapewnić 
wszystkim pełne bezpieczeństwo.

GŁÓWNE ETAPY OCENY RYZYKA:

Identyfikacja zagrożeń

Określenie, kto może zostać poszkodowany i w jaki sposób

Ocena ryzyka i adekwatności obecnych kontroli

Decyzja dotycząca podjęcia konkretnych środków ostrożności

 Odnotowywanie istotnych ustaleń i wdrażanie środków zapobiegawczych

Monitorowanie i rewizja oceny

Czym jest OiRA dla sektora  
audiowizualnego? 
OiRA to interaktywna aplikacja internetowa oceny ryzyka zaprojektowana w taki sposób, aby pomóc ocenić ryzyko 
wynikające z nieprzestrzegania przepisów BHP w procesie produkcji audiowizualnej. Jest to przewodnik krok po 
kroku do przeprowadzania oceny ryzyka. Aplikacja pozwala zidentyfikować rodzaje ryzyka, zawiera także 
zalecenia dotyczące działań kontrolnych, które pomogą zminimalizować lub wyeliminować 
wszelkie zagrożenia.

1

2

3

4

5

6

Online Interactive
Risk Assessment

Projekt otrzymał dofinansowanie z  
Unii Europejskiej. Nr ref. VS 2019/0012.



MAPA APLIKACJI
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Link do aplikacji 
(tylko w języku angielskim – inne wersje językowe będą dostępne w przyszłości)

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-audiovisual/eu-audiovisual-productions
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