
dr Joanna Wrzesińska 

Bezpieczniej w pracy?  

Niespełnione  marzenia, czyli powtórka ze Strategii Lizbońskiej 

 

 

W 2002 r. Komisja Europejska przyjęła strategię w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  

pt. „Adapting to change in work and society: a new community strategy on health and safety at work 

2002-2006” („Dostosowania do zmian w pracy i społeczeństwie: Strategia Wspólnoty dotycząca 

bezpieczeństwa i higieny pracy 2002 – 2006”).  Jej głównym celem była realizacja działań zgodnych  

z celami strategicznymi UE określonymi w Strategii Lizbońskiej1, dotyczących zapobiegania 

negatywnym skutkom przemian społeczno-gospodarczych i postępu technologicznego dla zdrowia  

i życia pracowników. Główne cechy wspomnianej strategii BHP to:  

• globalne podejście do dobrostanu w pracy,  

• koncentracja na kulturze przeciwdziałania zagrożeniom, a także łączenie ze sobą 

różnorodnych instrumentów politycznych i budowanie partnerstwa,  

• wskazywanie, że ambitna polityka społeczna jest czynnikiem mającym wpływ  

na konkurencyjność.  

2 lutego 2005 r. Komisja Europejska przyjęła nową wersję Strategii Lizbońskiej. Wysiłki Wspólnoty 

Europejskiej miały się koncentrować na wyższym i trwałym wzroście gospodarczym. Inicjatywa ta 

zyskała pełne poparcie Parlamentu Europejskiego i europejskich partnerów społecznych, a w marcu 

2005 r. także Rady Europejskiej, która ponadto zwróciła się do Komisji o przedłożenie „Lisbon 

programme of the Community” („Wspólnotowego programu lizbońskiego”). 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 jakości.  

Ogólnym celem 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. 

                                                 
1 Strategia Lizbońska: zwiększenie konkurencyjności Europy, więcej lepszych miejsc pracy,  
dostęp: http://www.europarl.europa.eu 



Strategia europejska powinna również wytyczać kierunki i zapewniać wsparcie krajowych strategii  

w dążeniu do osiągnięcia skutecznej harmonizacji.2 

Zadaniem nowej strategii w zakresie BHP na lata 2007 – 2012 jest wniesienie wyraźnego 

wkładu w powyższą, odnowioną Strategię Lizbońską. W szczególności powinna przyczynić się ona 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 roku3. Należy podkreślić, że w tym kontekście wciąż aktualne są cele sformułowane w strategii 

bhp na lata 2002-2006. Nowa strategia powinna je uwzględnić ale i wzmocnić mechanizmy ich 

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

w realizacji nowej strategii jest 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 osiągnąć.4 Strategia powinna zatem pozwolić, 

każdemu z państw członkowskich, na umieszczenie w jej ogólnych ramach własnych priorytetów, które 

mogłyby zostać opracowane w porozumieniu z Komisją. Uważa się za istotne działanie w większej 

zgodzie z innymi dziedzinami polityki społecznej w Europie, np. z rynkiem pracy. National Action Plan – 

NAP (Krajowe Programy Działań) powinny stać się odpowiednim narzędziem pobudzania większego 

zaangażowania w poprawę środowiska pracy. W szczególności proponuje się uwzględnienie 

następujących kwestii:  

1. Ustanowienie lepszego prawa.  

2. Lepsze wdrażanie istniejącego prawa.  

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

4. Mainstreaming – włączanie problematyki bhp podczas opracowywania i  wdrażania innych     

obszarów polityki państwa.  

5. Prowadzenie badań naukowych w zakresie BHP.  

Strategia Wspólnoty w dziedzinie BHP nadała nowy impuls polityce prewencji na poziomie 

krajowym. Stanowiła ona 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 społecznego. W związku ze 

                                                 
2Koradecka D., Nowa strategia Unii Europejskiej, w: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w polskim górnictwie, materiały pokonferencyjne Andrychów 21-22 kwietnia 2009. 
3 Tamże. 
4 Tamże. 



zmieniającymi się warunkami pracy powstaje potrzeba uwzględnienia skutków tych zmian w podejściu 

strategicznym oraz przeznaczenia odpowiednich zasobów na poziomie UE oraz krajowym. 

Program realizacji powyższego przedsięwzięcia powinien 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 powinna uzyskać wsparcie we wdrażaniu  

i upowszechnianiu wyników programu przez poszczególne resorty (zdrowia, gospodarki, rolnictwa, 

edukacji). Istotną rolę spełni tu także działalność prewencyjna w ramach systemu ubezpieczeń 

społecznych. 

Krajowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2009 – 2012) została 

opracowana w związku z dokumentami międzynarodowymi i krajowymi, określającymi zadania w tej 

dziedzinie. W sposób szczególny potrzebę ustanowienia krajowej strategii podkreślała Rada Ochrony 

Pracy, uznając konieczność wzmocnienia wielokierunkowych działań skierowanych na zwiększenie 

bezpieczeństwa pracy. Zakres proponowanych działań powinien obejmować te o charakterze 

legislacyjno – normalizacyjnym, doskonalenie procesów kontrolnych, prewencyjnych i informacyjnych, 

edukację i rozwijanie kompetencji służb BHP, prowadzenie analiz i badań naukowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem analiz przyczyn wypadków przy pracy.5  

Komunikat Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Podniesienie wydajności  

i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007 – 2012” 

wskazuje, że zgodnie z art. 137 Traktatu WE bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią obecnie jeden  

z najważniejszych aspektów polityki Unii Europejskiej dotyczącej zatrudnienia i spraw społecznych. 

Przyjęcie i zastosowanie obszernego kompleksu wspólnotowych aktów prawnych umożliwiło poprawę 

warunków pracy w państwach członkowskich i dokonanie znacznych postępów w zmniejszeniu liczby 

wypadków i chorób związanych z pracą.  Krajowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy  

na lata 2009-2012 ma na celu:  

• zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwłaszcza w górnictwie, 

przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, transporcie,  

• likwidację lub ograniczenie najbardziej powszechnych rodzajów ryzyka zawodowego, 

powodowanego w szczególności przez hałas, pyły przemysłowe i substancje chemiczne,  

                                                 
5 Mrzygłocka I.K., Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2007r.,  
w: Prewencja i Rehabilitacja, kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nr 1/2009, s. 24-26. 



• zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia  

lub uciążliwych6 . 

Realizacja zadań zawartych w Krajowej strategii będzie wpływać jednocześnie na osiągnięcie 

spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż 

wspierane będą działania na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy wynikającego  

ze standardów Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Szacuje się, że realizacja zadań zawartych w Krajowej strategii będzie zmierzać  

do osiągnięcia celu określonego w strategii wspólnotowej, tj. zmniejszenia do 2012 roku o 25% 

ogólnego wskaźnika częstotliwości wypadków przy pracy wynoszącego w Polsce w 2007 r. 0,089 

na 100 tys. pracujących.  

Krajowa Strategia na Rzecz BHP na lata 2009 – 2012 będąca przedmiotem konsultacji 

społecznych, określa zadania dla instytucji państwowych i organów nadzoru i kontroli nad warunkami 

pracy, wynikające z dokumentów międzynarodowych oraz krajowych, w tym przede wszystkim Strategii 

Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz Oceny stanu bhp w latach 2006 i 2007. W harmonogramie realizacji 

Krajowej strategii w zadaniu Nr 3. „Wzmocnienie działań na rzecz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy” określone zostały dla Państwowej Inspekcji Pracy następujące 

działania: 

1. prowadzenie intensywnych działań doradczych i kontrolnych; 

2. w szerszym zakresie korzystanie z prawa występowania do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych z wnioskami o podwyższenie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych – w odniesieniu do podmiotów, w których 

stwierdzono naruszenie przepisów bhp; 

3. realizacja 3-letniej kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”; 

4. intensyfikacja działalności prewencyjnej na rzecz poprawy stanu bhp w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych.7 

Ponadto w ramach zadania Nr 10. „Transfer wiedzy z zakresu bhp do przedsiębiorstw ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorstw małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw” określono dla PIP działania, 

polegające na udzielaniu porad i informacji technicznych, służących eliminowaniu zagrożeń dla życia  

i zdrowia. Ww. zadania służące realizacji celów Krajowej strategii dotyczącej bezpieczeństwa i higieny 

pracy na lata 2009 – 2012 wiążą się ściśle z zakresem i celem zadań zawartych w Programie działania 

PIP na 2009 r. Sformułowano w nim następujące priorytety: 

                                                 
6 Krajowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2009 – 2012, dostęp: http://www.mpips.gov.pl 
7 Tamże. 



• skoncentrowanie działań kontrolno-nadzorczych, a także działań o charakterze prewencyjnym  

na dziedzinach gospodarki i konkretnych zakładach, charakteryzujących się największym 

nasileniem zagrożeń zawodowych, 

• poprawa praworządności w stosunkach pracy, w szczególności przeciwdziałanie zjawiskom 

patologicznym, 

• promocja zagadnień ochrony pracy8. 

Działania Państwowej Inspekcji Pracy w świetle podstawowych celów Krajowej strategii na rzecz BHP  

na lata 2009 – 2012 wplatają się w podstawowe zamierzenia, takie jak wzmocnienie działań na rzecz 

przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokonywanie transferu wiedzy  

w tym zakresie do przedsiębiorstw, w szczególności małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Strategia 

działań kontrolno-prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy opiera się na: 

• kształtowaniu odpowiedniej świadomości ogólnej adresatów działań, 

• ukierunkowanych i merytorycznie przygotowanych szkoleń i poradnictwa, 

• podejmowaniu programów promujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz   

kampanii informacyjno-kontrolnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych sektorów    

działalności i przedsiębiorstw, 

• kompetentnych i skutecznych kontrolach – również karach odstraszających w przypadkach  

ewidentnych, rażących naruszeń przepisów bhp. 

W kontekście dążenia do zmniejszenia wskaźnika wypadkowości w Polsce inspektorzy pracy zwracają 

szczególną uwagę na ocenę ryzyka zawodowego i jej jakość, gdyż jest to jedną z przyczyn wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych. Priorytetowe działania kontrolno-prewencyjne w formie  

3-letniej kampanii, wykorzystującej w maksymalnym stopniu środki komunikacji społecznej, zostały już 

podjęte w budownictwie. Również w innych, szczególnie wypadkogennych branżach prowadzone  

są działania kontrolne, ukierunkowane na eliminację zagrożeń wypadkowych i chorobowych.9  

Ponadto, od 31.03.2009r. podczas każdej przeprowadzanej kontroli (oprócz badania skarg, 

odbioru obiektów budowlanych, wydawania opinii z uwagi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz 

nadzoru rynku), ocenie podlega system zarządzania bezpieczeństwem. Kontrolowane, w sposób 

szczególny, są zatem takie zagadnienia jak: przeprowadzanie badań profilaktycznych, szkolenia w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena ryzyka zawodowego oraz funkcjonowanie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Poziom spełniania przestrzegania przepisów prawa w ww. zakresie, 

oceniany jest przez inspektorów pracy w skali czterostopniowej, co pozwoli na uzyskanie obiektywnego 

obrazu w odniesieniu do wszystkich kontrolowanych w roku bieżącym zakładów. Brak szkolenia  

                                                 
8 według danych Państwowej Inspekcji Pracy, dostęp: http://www.pip.gov.pl 
9 Tamże. 



w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie instruktażu stanowiskowego  

w branżach o wysokim poziomie ryzyka zawodowego, lub jego niewłaściwe przeprowadzenie ma 

znaczny wpływ na bezpieczeństwo pracy. Z analizy wypadków przy pracy wynika, że połowa ich 

przyczyn tkwi w nieprawidłowym zachowaniu się pracownika podczas pracy czy niewłaściwym 

posługiwaniu się środkami produkcji. Umiejętność poprawnego zachowania się i posługiwania środkami 

produkcji powinien pracownik nabyć podczas rzetelnie przeprowadzonego szkolenia. 

Jak wynika z powyższego, podstawowe znaczenie dla uzyskania oczekiwanych efektów 

(zmniejszenie liczby wypadków i ograniczenie chorób zawodowych) będzie miało zastosowanie całego 

wachlarza działań kontrolno-prewencyjnych, adekwatnych do aktualnej sytuacji na rynku pracy, tym 

bardziej, iż  Krajowa Strategia idealnie wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 (dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.). Strategia Rozwoju Kraju określa cele  

i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz warunki, które powinny ten rozwój 

zapewnić. SRK w priorytecie 3 pt. „Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości” przewiduje działania 

na rzecz:  

- tworzenia przyjaznego środowiska pracy,  

- zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego,  

- rozwoju edukacji i szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.10 

 

Dziś już wiemy, że Strategia Lizbońska poniosła sromotną klęskę. Celem Strategii, przyjętej na 10 

lat, było uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym  

na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Strategia opierała się przede wszystkim 

na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność opartą  

na szeroko zakrojonych badaniach naukowych zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co 

miało się stać głównym motorem rozwoju. Idylliczna koncepcja „przegonienia” Stanów Zjednoczonych 

pozostała jednak w sferze marzeń.  Zgodnie z założeniem, w  2010 roku  PKB miał przekraczać 3% 

- zatrzymał się w miejscu na poziomie 1,9% i od lat nie wzrastał. Publikowane przez Europejski Związek 

Izb Przemysłu i Handlu dane wykazały, iż zapóźnienie w stosunku do USA stale pogłębia się odnośnie 

finansowania nauki i rozwoju konkurencyjności rynku i wynosi obecnie około 20-30 lat. Za główny 

powód niepowodzenia wskazano oportunizm Krajów Członkowskich w stosunku do ograniczenia 

przywilejów socjalnych oraz biurokracji. 75% luki między UE a USA spowodowane jest przez niższe 

                                                 
10 Krajowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2009 – 2012, dostęp: http://www.mpips.gov.pl 
 



wskaźniki zatrudnienia w Europie oraz krótszy czas pracy, a głównymi problemami Europy, 

podkreślającymi jej słabość, są kłopoty z rynkami pracy.11 

 W Strategii Lizbońskiej państwa członkowskie przyznały, że zagwarantowanie jakości i wydajności 

pracy może wnieść istotny wkład w promowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W istocie brak 

skutecznej ochrony zapewniającej bezpieczeństwo i higienę pracy może prowadzić do absencji  

na skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nawet do trwałej niezdolności do pracy. 

Kwestia ta dotyka nie tylko istotnego wymiaru ludzkiego, ale i ma silny niekorzystny wpływ  

na gospodarkę. Ogromne koszty ekonomiczne związane z z problemami w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy hamują wzrost gospodarczy i mają negatywne skutki dla konkurencyjności 

przedsiębiorstw w UE. Znaczna część tych kosztów obciąża też systemy zabezpieczenia społecznego  

i finanse publiczne. Czy Krajowa Strategia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podzieli 

los Strategii Lizbońskiej? 

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych statystycznych dotyczących wypadków 

przy pracy w 2009 r. wynika, że w stosunku do 2008 r. zmniejszyła się  zarówno liczba, jak i wskaźnik 

częstotliwości wypadków. Teoretycznie oznaczało to, że trwający od 2006 r. wzrostowy trend 

wypadkowości został zatrzymany12. Przy optymistycznym podejściu można było mieć nadzieję,  

że działania prewencyjne, zakrojone na szeroką skalę, dały wreszcie oczekiwane rezultaty. Jednak 

rzeczywistość okazała się mniej łaskawa - na spadek liczby i wskaźnika częstotliwości wypadków  

w 2009 r. najprawdopodobniej miał wpływ kryzys gospodarczy, a więc zmniejszenie produkcji, co z kolei 

wiązało się ze zmniejszeniem ekspozycji zawodowej13. Hipotezę tę zdają się potwierdzać  dane GUS 

dotyczące wypadków przy pracy za rok 2010. I tak ogółem zanotowano 94 207 wypadków przy pracy, 

co oznacza, że liczba wypadków wzrosła w porównaniu z danymi z 2009 roku o blisko 7 tysięcy! 

                                                 
11 http://www.strategializbonska.pl 
 
12 Wroński J., Wypadki przy pracy w 2009 roku - wzrostowy trend wypadkowości zatrzymany, 20.03.2010, 

 dostęp: http:// www.portalbhp.pl 

13 Tamże. 



Z ogólnej liczby wypadków: 

•    93 138 stanowiły wypadki lekkie, 

•    625 wypadki ciężkie, 

•    444 wypadki śmiertelne. 

Najwięcej wypadków, bo aż 31 734, zanotowano w przetwórstwie przemysłowym, z czego 31 431 

stanowiły wypadki lekkie, 230 ciężkie i 73 śmiertelne.14 

Dnia 30.08.2011roku Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wypadków przy pracy 

w okresie od stycznia do czerwca 2011r. Dane są uzyskiwane ze statystycznych kart wypadku.  Od 

stycznia do czerwca 2011 r. zanotowano ogółem 44 161 wypadków przy pracy, co oznacza wzrost 

liczby wypadków o nieco ponad 3 tys. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, 

kiedy to zanotowano 40 985 wypadków przy pracy. Z tej liczby: 

• 43 681 stanowiły wypadki lekkie, 

• 292 wypadki ciężkie, 

• 188 wypadki śmiertelne. 

Najwięcej wypadków odnotowano w przetwórstwie  przemysłowym  –  15 106  wypadków, z  czego 

14 960 stanowiły wypadki lekkie, 103 ciężkie i 43 śmiertelne. W stosunku do I półrocza ubiegłego 

roku wypadkowość w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 1 193.15 

Wg 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 (rys. 1).16 

 

 

 

                                                 
14 dane Głównego Urzędu Statystycznego, dostęp: http://www.stat.gov.pl 

15 Tamże. 

16 Wypadki przy pracy w Polsce, dostęp: http://www.ciop.22601.html 



 

 

Rys. 1 Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010  

(na podstawie materiałów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie) 

 

 

 

 

Nieoficjalnie, sen o bardzo dynamicznym, prężnym rozwoju gospodarki i  technologii Europy  

w stosunku do USA jest określany jako  niespełnione marzenia, czyli krajobraz po Strategii Lizbońskiej. 

Pod takim hasłem w lutym 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja będąca próbą 

podsumowania wyników Strategii. W ciągu minionych 10 lat niewiele osiągnięto z podjętych wówczas 

zamierzeń.  Dynamizm, konkurencyjność, progresja gospodarcza oparta na wiedzy - okazały się jedynie 

echem. Nie zdołano zapewnić zrównoważonego wzrostu gospodarczego przez stworzenie nowych, 

atrakcyjniejszych miejsc pracy, nie doprowadzono do osiągnięcia spójnego społeczeństwa.17  

Należy więc retorycznie zapytać - czy do końca 2012 roku uda się sprostać ambitnemu zamierzeniu 

ograniczenia liczby wypadków, stwarzając tym samym bardziej bezpieczne miejsca pracy? 

 

 

 

 

 
                                                 
17 dostęp: http://www.strategializbonska.pl 
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Streszczenie: 

W Strategii Lizbońskiej państwa członkowskie przyznały, że zagwarantowanie jakości i wydajności 

pracy może wnieść istotny wkład w promowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W istocie brak 

skutecznej ochrony zapewniającej bezpieczeństwo i higienę pracy może prowadzić do absencji na 

skutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nawet do trwałej niezdolności do pracy. Kwestia 

ta dotyka nie tylko istotnego wymiaru ludzkiego, ale i ma silny niekorzystny wpływ na gospodarkę. 

Ogromne koszty ekonomiczne związane z  problemami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

hamują wzrost gospodarczy i mają negatywne skutki dla konkurencyjności przedsiębiorstw w UE. 

Znaczna część tych kosztów obciąża też systemy zabezpieczenia społecznego i finanse publiczne. 

Krajowa Strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (2009 – 2012) została opracowana  

w związku z dokumentami międzynarodowymi i krajowymi, określającymi zadania w tej dziedzinie. 

Realizacja zadań zawartych w Krajowej strategii zmierza przede wszystkim do osiągnięcia celu 

określonego w strategii wspólnotowej, tj. zmniejszenia do 2012 roku o 25% ogólnego wskaźnika 

częstotliwości wypadków przy pracy wynoszącego w Polsce w 2007 r. 0,089 na 100 tys. pracujących. 

Czy Krajowa Strategia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podzieli los Strategii Lizbońskiej? 
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