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Europa 2020 na rzecz bezpieczeństwa obywateli.  
Strategia rozwoju czy kolejna iluzja? 

 

„Europa musi wrócić na ścieżkę rozwoju, a następnie  

na niej pozostać. Taki jest cel strategii Europa 2020.  

Jej założenia to więcej miejsc pracy i wyższy standard życia. 

Strategia pokazuje, że Europa może się rozwijać w sposób 

inteligentny i zrównoważony, może sprzyjać włączeniu społecznemu, 

umie znaleźć sposób na stworzenie nowych miejsc pracy i określić 

kierunek rozwoju naszych społeczeństw.” 

José Manuel Barroso, 2010r. 

 (we wstępie do dokumentu: Europa 2020) 

 

 

Lepsza przyszłość europejskiej gospodarki – tak mogłoby brzmieć hasło programowe 

działań na rzecz realizacji nowego projektu strategicznego dla Europy. Celem strategii Europa 

2020 (UE 2020) jest bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy, który jednocześnie sprzyjał 

będzie włączeniu społecznemu, zgodnie z wytycznymi politycznymi przedstawionymi przez 

przewodniczącego Barroso. Komisja Europejska jest przekonana, że strategia UE 2020 

powinna koncentrować się na kilku najważniejszych dziedzinach: kreowaniu wartości 

poprzez oparcie wzrostu na wiedzy, wzmocnieniu pozycji obywateli w społeczeństwach oraz 

tworzeniu konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki. Nowa 

strategia będzie bazowała na osiągnięciach strategii lizbońskiej, jednocześnie korzystając z jej 

doświadczeń. 

Tymczasem, jednym z najważniejszych tematów debat publicznych, jakie są obecnie 

prowadzone w Unii Europejskiej, jest bezpieczeństwo w Europie. Wyniki badań opinii 

publicznej wskazują, że wśród obywateli UE panuje przekonanie, iż to właśnie Unia powinna 

być odpowiedzialna za bezpieczeństwo i pokój w Europie1. Pojęcie bezpieczeństwo ma wiele 

desygnatów; jednym z nich jest bezpieczeństwo wszystkich pracujących obywateli. 

                                                 
1 Zob.  http://www.pism.pl/index/?id=fb89705ae6d743bf1e848c206e16a1d7 

 



Bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar działań odnoszący się do zbioru zasad 

dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Biorąc pod uwagę 

fakt, że aż 52% światowej populacji aż jedną trzecią dorosłego życia przebywa w pracy, 

aktywnie uczestnicząc w wytwarzaniu dóbr dla potrzeb ogółu społeczeństwa2, problematyka 

ochrony miejsca pracy przed zagrożeniami stanowi poważne wyzwanie. Wykonywaniu pracy 

towarzyszą z reguły niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki3. Obowiązkiem 

pracodawcy jest podejmowanie działań, zwłaszcza technicznych i organizacyjnych, 

likwidujących lub co na najmniej ograniczających powodowane przez te czynniki zagrożenia 

zawodowe4.  

To dobry moment, aby postawić pytanie o zaangażowanie unijnych środków  

i skuteczność obranych mechanizmów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

pracującym. Należy podkreślić, że bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników 

zawsze zajmowały ważne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej5. Od czasu 

przyjęcia Jednolitego Aktu Europejskiego w 1986r., w dziedzinie ochrony zdrowia w miejscu 

pracy zauważa się szeroką działalność legislacyjną instancji wspólnotowych. Od tego czasu 

przyjęto wiele dyrektyw socjalnych opartych na dawnym artykule 118 A Traktatu 

Rzymskiego, którego treść odnaleźć można w artykule 137 Traktatu Amsterdamskiego. 

Najważniejszą z nich jest dyrektywa 89/391/EWG, tzw. ramowa, która okazała się być 

znaczącym krokiem w dążeniu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

w miejscu pracy. Dyrektywa gwarantuje wprowadzenie w całej Europie minimalnych 

wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które państwa członkowskie mogą 

utrzymać lub w odniesieniu do których mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne środki.  

W 1989 r. niektóre przepisy dyrektywy ramowej przyczyniły się do wprowadzenia istotnych 

innowacji. Oto niektóre z nich : 

• wprowadzono pojęcie „środowiska pracy” określone zgodnie z Konwencją 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 155 i zdefiniowano nowoczesny 

                                                 
2 dane: World Health Organization, dostęp: http://www.who.int/en/ 
 
3 dostęp: http://www.ochronapracy.pl/6459.html 
 
4 zob. Kodeks pracy - dział czwarty, rozdział I, art. 94 
 
5 Wrzesińska J., Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy – identyfikacja, modyfikacja, dialog, w: 
Dziemianko Z., Kusztelak A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Stan – Problemy – Perspektywy, 
Wydawnictwo WSHiU, Poznań 2011,  s. 317 – 328. 
 
 



sposób podejścia z uwzględnieniem zarówno kwestii bezpieczeństwa technicznego, 

jak i zapobiegania chorobom;  

• jako kluczowy element dyrektywa wprowadza zasadę oceny ryzyka i określa jej 

główne elementy (np. identyfikacja zagrożeń, udział pracowników, wprowadzenie 

odpowiednich środków, które mają na celu przede wszystkim wyeliminowanie 

zagrożenia u źródła, dokumentowanie i okresowa ocena zagrożeń w miejscu pracy);  

• obowiązek wprowadzenia środków zapobiegawczych wyraźnie podkreśla znaczenie 

nowych metod zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy jako 

elementów ogólnych procesów zarządzania.  

Dyrektywę ramową należało transponować do przepisów krajowych do końca 1992 r. Skutki 

jej transpozycji do krajowych systemów prawnych były różne w różnych państwach 

członkowskich. W niektórych z nich dyrektywa ramowa spowodowała znaczące skutki 

prawne ze względu na niewystarczające przepisy krajowe, podczas gdy w innych żadne 

większe zmiany nie były konieczne6. Warto podkreślić, że w roku 2004  Komisja Europejska 

opublikowała komunikat  w sprawie praktycznego wykonania przepisów tych dyrektyw,  

a mianowicie 89/391/EWG (dyrektywa ramowa), 89/654/EWG (miejsca pracy), 89/655/EWG 

(wyposażenie miejsca pracy), 89/656/EWG (środki ochrony indywidualnej), 90/269/EWG 

(ręczne przemieszczanie ciężarów) i 90/27/EWG (urządzenia wyposażone w monitory 

ekranowe). W komunikacie tym stwierdzono, że istnieją dowody na pozytywny wpływ 

przepisów europejskich na krajowe normy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

w miejscu pracy, który jest wynikiem zarówno krajowych przepisów wykonawczych, jak i ich 

praktycznego stosowania w przedsiębiorstwach i w instytucjach sektora publicznego. 

Stwierdzono również, że przepisy europejskie przyczyniły się do tworzenia kultury 

zapobiegania zagrożeniom na terytorium Unii Europejskiej oraz do racjonalizacji  

i uproszczenia krajowych systemów ustawodawczych. Jednocześnie jednak w sprawozdaniu 

podkreślono rozmaite niedociągnięcia w stosowaniu przepisów, które hamują pełne 

wykorzystanie ich potencjału. Odnotowano również przypadki wszczęcia postępowań  

w sprawie naruszenia przepisów7. Ponadto przewiduje się opracowanie kolejnych sprawozdań 

dotyczących wdrożenia dyrektywy ramowej i dyrektyw szczegółowych w latach 2007–2012 

zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie 2007/30/WE, które mają na celu 

uproszczenie i racjonalizację sprawozdań z ich praktycznego wdrożenia.  

                                                 
6 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, dostęp: http://www.osha.eu 
7 Tamże. 
 



Lata 2007 – 2012 obfitowały w wiele strategicznych posunięć dotyczących 

bezpieczeństwa w miejscu pracy. Warto przypomnieć, że w 2005 r. Komisja Europejska 

przyjęła nową wersję Strategii Lizbońskiej - wysiłki Wspólnoty Europejskiej zaczęły 

koncentrować się na wyższym i trwałym wzroście gospodarczym i inicjatywa ta zyskała pełne 

poparcie Parlamentu Europejskiego i europejskich partnerów społecznych. Działania 

postulowane w programie miały służyć trzem celom:  

• wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu,  

• wspieraniu działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności Europy dla inwestycji  

i  zatrudnionych,  

• tworzeniu większej liczby miejsc pracy i polepszaniu ich jakości8. 

Celem ogólnym Strategii Wspólnoty w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy było 

zachęcanie rządów, pracodawców i pracowników oraz ułatwianie im prowadzenia wspólnych 

działań w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia  

i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Co najważniejsze, Strategia europejska miała również 

wytyczać kierunki i zapewniać wsparcie krajowych strategii w dążeniu do osiągnięcia 

skutecznej harmonizacji9. 

Strategia w zakresie BHP na lata 2007 – 2012 w szczególności miała przyczynić się do 

utworzenia nowych i lepszych miejsc pracy - opinia na ten temat została przygotowana przez 

Grupę Roboczą i przyjęta przez Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu 

Pracy w listopadzie 2006 roku10. Tzw. nowa strategia miała uwzględniać cele sformułowane 

w strategii bhp na lata 2002-2006, ale także wzmocnić mechanizmy ich wdrażania, w tym 

proces monitoringu osiągania celów. Trzeba zwrócić uwagę, że punkt wyjścia w realizacji 

nowej strategii był inny niż poprzednio - państwa będące członkami Unii Europejskiej przez 

dłuższy czas osiągnęły już określony poziom rozwoju w zakresie BHP, podczas, gdy państwa, 

które przystąpiły do Unii w 2004 r. nie zdołały go jeszcze osiągnąć11. Strategia powinna 

zatem pozwolić, każdemu z państw członkowskich, na umieszczenie w jej ogólnych ramach 

własnych priorytetów – służyły temu tzw. Krajowe Programy Działań (National Action Plan 

                                                 
8 Wrzesińska, op.cit. 
 
9Koradecka D., Nowa strategia Unii Europejskiej, w: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w polskim górnictwie, materiały pokonferencyjne Andrychów 21-22 kwietnia 2009. 
 
10 Tamże. 
 
11 Tamże. 
 



– NAP), pełniące rolę narzędzi pobudzających do większego zaangażowania w poprawę 

środowiska pracy. W nowej strategii w szczególności zaproponowano uwzględnienie 

następujących kwestii:  

• Ustanowienie lepszego prawa.  

• Lepsze wdrażanie istniejącego prawa.  

• Określanie jasnych celów w zakresie BHP i monitorowanie stanu ich osiągania.  

• Mainstreaming – włączanie problematyki bhp podczas opracowywania i  wdrażania 

innych     obszarów polityki państwa.  

• Prowadzenie badań naukowych w zakresie BHP12.  

Strategia Wspólnoty w dziedzinie BHP bez wątpienia  stanowiła spójny i istotny przykład 

współpracy w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów oraz ułatwiła - odpowiedzialnym za 

prewencję - strategiczne podejście do sposobów osiągnięcia tych celów. Przyczyniła się także 

do podniesienia świadomości faktu, że zdrowe i bezpieczne środowisko pracy stanowi 

integralną część zarządzania jakością, dotyczy całego społeczeństwa i może być korzystne dla 

wyników ekonomicznych i postępu społecznego13.  Program Krajowa Strategia na Rzecz 

BHP na lata 2009 – 2012 miał integrować potencjał zaplecza naukowo-badawczego  

z niezwykle istotnym potencjałem organów kontroli warunków pracy, w tym przede 

wszystkim Państwową Inspekcją Pracy. Rola wiodąca Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

jako koordynatora problematyki kształtowania warunków pracy miała uzyskać wsparcie we 

wdrażaniu i upowszechnianiu wyników programu przez poszczególne resorty -  zdrowia, 

gospodarki, rolnictwa, edukacji. Czy tak się stało? 

 Dziś już wiemy, że Strategia Lizbońska zakończyła się klęską – na 

przestrzeni 10 lat niewiele osiągnięto z podjętych zamierzeń.  Dynamizm, konkurencyjność, 

progresja gospodarcza oparta na wiedzy - okazały się być pustymi hasłami. Nie zdołano 

zapewnić zrównoważonego wzrostu gospodarczego przez stworzenie nowych, 

atrakcyjniejszych miejsc pracy, nie doprowadzono do osiągnięcia spójnego 

społeczeństwa14. Niestety, podobne rezultaty osiągnięto na płaszczyźnie zapewniania 

bezpieczeństwa w środowisku pracy. W wielu państwach europejskich poziom 

                                                 
12 Zob. Krajowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2009 – 201, 
 dostęp: http://www.mpips.gov.pl 
 
13 Wrzesińska J., Bezpieczniej w pracy? Niespełnione marzenia, czyli powtórka ze Strategii Lizbońskiej, w: 
Dziemianko Z., Stach W. (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców,  Wydawnictwo 
WSHiU, Poznań 2012, s. 507 – 516. 
  
14 dostęp: http://www.strategializbonska.pl 
 



wypadkowości (mimo już wcześniej osiągniętych sukcesów na tym polu) wciąż pozostaje 

nieakceptowalny, a w Polsce - według specjalistów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 

w Warszawie -  wskaźnik wypadków przy pracy (na 1000 pracujących), podobnie jak liczba 

wypadków w ciągu ostatnich 10 lat, ulegały niewielkim zmianom nie wykazując wyraźnych 

tendencji rosnących lub malejących. W roku 2010 wyniósł on 8,12, czyli niewiele mniej niż 

w roku 2000 – 8,3715. Niestety, rok 2011 to kolejny rok skłaniający do zastanowienia się 

nad skutecznością mechanizmów, jakie państwo podejmuje w kontekście zapewnienia 

bezpiecznego środowiska pracy. Liczba poszkodowanych przy pracy w 2011 r. wynosiła 97 

223 osób. W stosunku do roku 2010, kiedy to zanotowano 94 207 wypadków, liczba 

poszkodowanych wzrosła o 3016 osób. Spośród wszystkich zanotowanych wypadków 

w 2011 roku:  

•    96 136 stanowiły wypadki lekkie, 

•    683 wypadki ciężkie, 

•    404 wypadki śmiertelne. 

Liczba wypadków z udziałem kobiet wyniosła 31 409, natomiast z udziałem młodocianych 

130. Porównując te dane z 2010 r., należy stwierdzić, że udział kobiet w ogólnej liczbie 

osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zwiększył się o 5,9 %. Natomiast o 4,8% 

zwiększył się udział pracowników młodocianych w ogólnej liczbie osób poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy. Dokonując analizy tych danych z wynikami z 2010 r., można 

zauważyć, że w 2011r. nastąpił wzrost liczby wypadków lekkich o 3002 oraz wypadków 

ciężkich o 57, natomiast wypadków śmiertelnych było o 40 mniej. Najwięcej wypadków 

w 2011r. odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, gdzie doszło do 33 431 wypadków, 

z czego 33 091 stanowiły wypadki lekkie, 255 ciężkie i 85 śmiertelne. Ze względu 

na wybrane grupy zawodów najwięcej wypadków przy pracy zanotowano wśród: 

•    kowali, ślusarzy i zawodów pokrewnych – 5705 wypadków, 

•    sprzedawców i demonstratorów – 5205 wypadków, 

•    robotników budowlanych robót stanu surowego – 3286 wypadków, 

•    blacharzy, spawaczy, monterów konstrukcji metalowych – 3307 wypadków, 

•    pomocy domowych i sprzątaczek – 3116 wypadków. 

 

Biorąc pod uwagę staż pracy poszkodowanych, liczba wypadków przedstawia się 

następująco: 
                                                 
15 dane: Centralny Instytut Ochrony Pracy, dostęp: http://www.ciop.pl 



•    1 rok i mniej – 29 555 wypadków, 

•    2–3 lat pracy – 18 271 wypadków, 

•    4–5 lat pracy – 12 536 wypadków, 

•    6–10 lat pracy – 12 871 wypadków, 

•    11–15 lat pracy – 8240 wypadków, 

•    16 lat i więcej – 15 750 wypadków. 

 

Pod względem wieku zatrudnionych, najwięcej wypadków przy pracy odnotowano wśród 

osób w wieku: 

•    30–39 lat – 25 920 wypadków, 

•    20–29 lat – 23 745 wypadków, 

•    40–49 lat – 22 374 wypadki. 

 

Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika – ten 

czynnik wystąpił w 102 393 wypadkach. Inne przyczyny powodujące wypadki to m.in.: 

•    niewłaściwy stan czynnika materialnego – 17 042 wypadki, 

•    brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym – 13 925 

     wypadków, 

•    niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 12 962 wypadki, 

•    nieprawidłowa organizacja stanowisk pracy – 10 289 wypadków, 

•    niewłaściwa organizacja pracy – 9696 wypadków, 

•    nieużywanie sprzętu ochronnego – 2741 wypadków16. 

To, co należy podkreślić w sposób szczególny to fakt, że osoby poszkodowane w wypadkach 

uzyskały ogółem 3 544 104 dni niezdolności do pracy, zatem na jednego poszkodowanego 

przypadało ok. 36,6 dni niezdolności do pracy, co jest wielkością porównywalną z liczbą dni 

niezdolności do pracy przypadającą na jednego poszkodowanego w roku ubiegłym.  

Każdy wypadek przy pracy stanowi poważny problem zdrowotny, ekonomiczny, 

społeczny, a przede wszystkim ludzki, bo dotyka samego poszkodowanego i jego 

najbliższego środowiska zawodowego oraz rodzinnego. Jednak pamiętać należy, że koszty 

tego ponosi całe społeczeństwo. Wypadki, poza kosztami, jakie przynoszą pracownikom i ich 

rodzinom (utrata życia i cierpienie), mają wpływ na przedsiębiorstwa i na społeczeństwo jako 

całość. Mniej wypadków to mniej zwolnień chorobowych, czyli niższe koszty i mniej 
                                                 
16 dane: Główny Urząd Statystyczny, dostęp: http://www.stat.gov.pl 
 



zakłóceń w procesie produkcji. Daje to pracodawcom oszczędności w wydatkach  

na rekrutację i szkolenie nowego personelu oraz może obniżać koszty wcześniejszej 

emerytury i wysokich wypłat ubezpieczeniowych17.  Świadczenia pieniężne wypłacone przez 

ZUS z tytułu rent inwalidzkich i rodzinnych, jednorazowych odszkodowań, zasiłków 

chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych w związku z wypadkami przy pracy i chorobami 

zawodowymi – ok. 5 mld zł. Jednak całkowite koszty ponoszone przez państwo w wyniku 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych są 4-5 krotnie większe!18 Płacimy za to wszyscy 

- struktura kosztów związanych z wypadkiem w pracy wyraźnie na to wskazuje: 

�  80% kosztów ponosi społeczeństwo, 

�  12% - pracodawca, 

�  8% - sam poszkodowany lub jego rodzina.  

Zwiększenie wypadkowości powoduje znacznie wyższe koszty społeczne od tych, jakie 

należałoby przeznaczyć na skuteczne zapobieganie wypadkom przy pracy. Jest to stan 

alarmujący nie tylko w kontekście nieskuteczności polityki społecznej rządu, ale również   

z o b o w i ą z a ń  Polski, jako państwa członkowskiego UE, do realizacji wspólnej strategii 

na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Co na to Unia Europejska? 

 Na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej czytamy, iż „Unia Europejska dokłada 

wszelkich starań, by pozostawić kryzys daleko za sobą i stworzyć warunki dla bardziej 

konkurencyjnej gospodarki z wyższym poziomem zatrudnienia”19. Egzemplifikacją 

powyższego stwierdzenia wydaje się być, przyjęta w okresie Prezydencji hiszpańskiej na 

wiosennym szczycie Rady Europy w 2010r., strategia Europa 2020, która obejmuje trzy 

wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

• rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

                                                 
17 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, dostęp: http://www.osha.eu 
 
18 dane: Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP, dostęp: http://www.rop.sejm.gov.pl 
 
19 dostęp: http://www.ec.europa.eu 

 



Europa potrzebuje rozwoju inteligentnego – podkreśla się, że niższy wzrost gospodarczy 

Europy w porównaniu z jej najważniejszymi konkurentami jest w dużej mierze skutkiem 

różnic w poziomach wydajności spowodowanych po części: 

• niższym poziomem inwestycji w badania i rozwój oraz innowacje, 

• niewystarczającym wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

• utrudnionym dostępem niektórych grup społeczeństwa do innowacji. 

W świetle powyższego, inteligentny rozwój oznaczać powinien uzyskanie lepszych wyników 

w dziedzinie edukacji (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji), badań 

naukowych/innowacji (stworzenie nowych produktów i usług, które wpłynęłyby na 

zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz pomogłyby w rozwiązywaniu 

problemów społecznych) oraz poprzez rozwój społeczeństwa cyfrowego (wykorzystanie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych)20. 

Zrównoważony rozwój to dla Europy przede wszystkim próba zmierzenia się  

z problemami uzależnienia UE od ropy, gazu i węgla, globalnego zapotrzebowania na zasoby 

naturalne a także zmian klimatu. Zrównoważony rozwój oznaczać więc będzie: 

• budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać 

z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny, 

• ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  

i zapobieganie utracie bioróżnorodności, 

• wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, 

przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji, 

• wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,  

• wykorzystanie sieci obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej przewagi 

rynkowej firmom europejskim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom produkcyjnym), 

• poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do 

MŚP, 

                                                 

20 Zob. Unijne cele służące zapewnieniu inteligentnego rozwoju,  

dostęp: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm 



• pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów21. 

Wyjątkowo ważnym dla Europy obszarem działań  będzie rozwój sprzyjający włączeniu 

społecznemu, obejmujący aktywizację w zakresie zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji 

oraz walki z ubóstwem. Europejska siła robocza kurczy się wskutek zmian demograficznych 

– coraz mniej osób pracujących utrzymuje coraz większą grupę osób nieaktywnych 

zawodowo. UE musi doprowadzić do wzrostu ogólnego wskaźnika zatrudnienia  - 

szczególnie niskie są wskaźniki zatrudnienia kobiet - 63 proc. (w przypadku mężczyzn  

w wieku 20-64 lat jest to 76 proc.) oraz osób starszych, w wieku 55–64 lat - 46 proc. (dla 

porównania w Stanach Zjednoczonych i Japonii – 62 proc.). Coraz częściej wskazuje się na 

fakt, iż dzień pracy Europejczyków jest krótki – o 10 proc. krótszy niż w przypadku 

Amerykanów czy Japończyków, z kolei kryzys gospodarczy sprawił, że stopa bezrobocia 

wśród młodzieży wzrosła do ponad 21 proc., a osobom bezrobotnym trudniej jest teraz 

znaleźć pracę. Wiele do życzenia pozostawia obszar podnoszenia kwalifikacji - około 80 

mln osób w UE posiada niskie lub podstawowe kwalifikacje, a co za tym idzie,  

w mniejszym stopniu korzysta z możliwości uczenia się przez całe życie niż lepiej 

wykształceni Europejczycy. Zdobywanie nowych kwalifikacji i ich rozwijanie staje się 

coraz istotniejsze -  do 2020 r. liczba stanowisk, które będą wymagały wysokich 

kwalifikacji, wzrośnie o 16 mln (jednocześnie zapotrzebowanie na pracowników 

niskowykwalifikowanych spadnie o 12 mln). Z kolei do walki z ubóstwem skłaniają 

porażające statystyki - 80 mln osób w Europie jest zagrożonych ubóstwem, z czego 19 mln 

to dzieci. 

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza: 

• podniesienie stopy zatrudnienia w Europie – czyli więcej lepszych miejsc pracy, 

zwłaszcza dla kobiet, młodych ludzi i pracowników starszych wiekiem, 

• pomaganie młodym ludziom w przewidywaniu zmian i radzeniu sobie z nimi dzięki 

inwestycjom w podnoszenie kwalifikacji i szkolenia,  

• modernizację rynków pracy i systemów opieki społecznej, 

• zagwarantowanie, że cała UE odniesie korzyści z wzrostu22. 

                                                 
21 Zob. Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju,  
dostęp: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm 
22 Zob. Unijne cele służące zapewnieniu rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu,   
dostęp: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm 



Powstaje pytanie: jak osiągnąć tak szczytne cele i rozwinąć obszary szerokich możliwości 

rozkwitu Europy wiedząc, że CO TRZY I PÓŁ MINUTY W UNII EUROPEJSKIEJ 

JEDNA OSOBA UMIERA Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PRACĄ?23 

Cele, jakie stawia przed sobą UE, choć bardzo ambitne i szeroko dyskutowane   

w kontekście metod i skuteczności realizacji, są ze sobą wzajemnie powiązane. Na przykład 

lepsze wykształcenie przekłada się na większe szanse na rynku pracy, a zwiększanie stopy 

zatrudnienia przyczynia się do zmniejszania ubóstwa. Większe możliwości w zakresie 

działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki oraz 

efektywniejsze korzystanie z zasobów poprawią konkurencyjność, co sprzyjać będzie 

tworzeniu nowych miejsc pracy. Dzięki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie 

poprawi się stan środowiska naturalnego, będzie można skuteczniej przeciwdziałać zmianom 

klimatu oraz zwiększać potencjał w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia. „Cał ą naszą 

uwagę powinniśmy poświęcić osiągnięciu tych celów. Zmiana postaw i metod działania w UE 

(…) będzie wymagać silnego przywództwa, zaangażowania i skutecznych mechanizmów 

realizacji”.24  

Nawiązując do powyższego stwierdzenia – podobne mechanizmy są niezbędne do 

wdrożenia polityki bezpieczeństwa zarówno w skali makro (kraju), jak i na etapie budowania 

świadomości w kierunku pro bezpiecznych postaw w konkretnym zakładzie pracy.  

Przytoczyć warto przykład systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (system 

zarządzania BHP), który jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem  

i obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiąganiu tych celów25. Skuteczność 

funkcjonowania systemu zarządzania BHP zależy przede wszystkim od ludzi go tworzących  

i w nim pracujących, a w szczególności od zaangażowania najwyższego kierownictwa. 

System zarządzania, który nie aktywizuje wszystkich pracowników i nie wpływa pozytywnie 

                                                                                                                                                         
 
23 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, dostęp: http://www.osha.eu 

24 Przewodniczący Barroso o strategii „Europa 2020”, dostęp: 
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/president-barroso-on-europe2020/index_pl.htm 

25 Zob.  PN-N-18004:2000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne”;  
PN-N-18001:2004 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania”  
 

 

 



na zmiany kultury bezpieczeństwa i higieny pracy będzie miał niewielki wpływ na poprawę 

stanu BHP w przedsiębiorstwie.  

Coraz częściej pojawiają się głosy w dyskusji na temat skuteczności - a właściwie 

braku oczekiwanej skuteczności - rozwiązań prawnych, technicznych i technologicznych  

w obrębie ochrony pracy. Nareszcie nadszedł czas na dostrzeżenie wpływu czynników 

psychospołecznych w ogólnym dialogu dotyczącym zwiększenia ochrony pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1: Wiedza ludzka o zagrożeniach i stopniach ryzyka. 

Opracowanie własne. 

 

 

Jak pokazuje rys. 1., to właśnie sfera edukacji stanowić powinna elementarną i jednocześnie 

wielopłaszczyznową możliwość rozwijania potencjału ludzkiego w kierunku kultury pracy  

i wykonywanego zawodu26, przez pryzmat ochrony zdrowia i zapobiegania wypadkom. 

Świadomość, będąca naturalną konsekwencją posiadanej wiedzy a rozumiana jako właściwa 

człowiekowi zdolność do zdawania sobie sprawy z własnego zachowania, jego uwarunkowań 

                                                 
26 Francuz W.M., Sokołowski R., Szkolenie i doskonalenie świadomości pracowników w zakresie BHP,  
w: Tabor A., Pieczonka A (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, tom III. Aspekty ludzkie  
w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, Politechnika Krakowska/Centrum Szkolenia i Organizacji 
Systemów Jakości, Kraków 2003, s. 14 
 

 

edukacja świadomość przewidywanie 

Wiedza ludzka 
o zagrożeniach 

i stopniach 
ryzyka 



i konsekwencji27 stanowi szczególny element budowania pro bezpiecznej postawy. Z kolei 

przewidywanie to, jak podkreśla Parlament Europejski,  integralna część podejścia 

prewencyjnego.  

W najbliższych latach kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy będą omawiane na 

płaszczyźnie o wiele szerszej niż kiedykolwiek wcześniej. Takie podejście do zagadnienia 

wymaga profesjonalnego przygotowania kadr, kadr zainspirowanych ideami europejskimi, 

kadr tworzących, wdrażających i nadzorujących współczesne systemy zarządzania 

bezpieczeństwem.  

 

 
 
 
STRESZCZENIE: 
Zapewnienie bezpieczeństwa jest najważniejszym elementem funkcjonowania państwa. Mówi 
o tym Konstytucja RP, w której odnaleźć można wiele desygnatów tego pojęcia. Tym razem 
odniesiono się do zagadnień bezpieczeństwa wszystkich pracujących, tradycyjnie określanych 
mianem BHP. Bezpieczeństwo i higiena pracy to obszar działań odnoszący się do zbioru 
zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. 
Bezsprzecznym jest fakt, że bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia pracowników zawsze 
zajmowały ważne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej, czego dowodem są liczne 
programy prewencyjne, strategie krajowe i ogólnoeuropejskie oraz kampanie promocyjne 
ukierunkowane na przeciwdziałanie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.  
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o skalę zaangażowania unijnych środków  
i skuteczność obranych mechanizmów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
pracującym - w kontekście strategii rozwoju Europa 2020. Ponadto zaprezentowano model 
budowania wiedzy na temat zagrożeń i stopni ryzyka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998, s. 393 
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