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Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004 

 

Największa w historii Unii Europejskiej kampania dotyczy zapobiegania olbrzymim 

kosztom ludzkim i finansowym wynikającym ze złych warunków pracy w sektorze 

budownictwa 
 

Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, podczas inauguracji 

kampanii 30 kwietnia br. w Dublinie, wdrożenie wyższych standardów bezpieczeństwa pracy  w 

budownictwie europejskim mogłoby co roku uratować życie 1.300 osobom i zapobiec 850.000 

ciężkich wypadków.  

Zdaniem Agencji, państwa Unii Europejskiej mogłyby zaoszczędzić do 75 mld euro rocznie obniżając 

wysoki odsetek wypadków i chorób zawodowych w tym sektorze.  

Kampania pod hasłem „Budować bezpiecznie”, której uwieńczeniem będzie coroczny 

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (18 – 22 października 2004 r.), będzie 

podkreślać wagę zagrożeń na stanowiskach pracy w budownictwie europejskim, dla bezpieczeństwa i 

zdrowia pracowników, a także proponować sposoby rozwiązania tego problemu. Uczestnictwo 30 

państw w tegorocznej kampanii czyni ją największym w historii wydarzeniem tego rodzaju.  

 Polską edycję kampanii realizuje Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji 

Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, którego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – 

Państwowy Instytut Badawczy. Inauguruje ją konferencja prasowa, która odbywa się 30 

kwietnia br., o godz. 12.00, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie 

Badawczym w Warszawie. Biorą w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Związku Zawodowego „Budowlani”. 
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W Polsce, wg danych statystycznych GUS, w budownictwie w 2003 roku 

wydarzyło się ok. 8,5% ogólnej liczby wypadków. Liczba poszkodowanych w 

wypadkach w 2003 roku wyniosła 85440 osób. W wypadkach śmiertelnych zginęło 87 

osób. Dane te  wskazują na szczególną potrzebę promowania zagadnień bezpieczeństwa 

pracy w tym sektorze, wśród wszystkich zaangażowanych stron: klientów 

przedsiębiorstw budowlanych, architektów, pracodawców, a przede wszystkim samych 

pracowników, ponieważ przyczyną większości wypadków w budownictwie są właśnie 

nieprawidłowe zachowania pracowników.  

 

Polska edycja kampanii „Budować bezpiecznie” obejmuje m.in. przedsięwzięcia takie 

jak: Piknik Edukacyjny „Budować bezpiecznie”(22 maja br., Iława), seminarium „Budować 

bezpiecznie – przepisy i praktyka” (15 czerwca br.,  Poznań), seminarium dla małych i 

średnich firm „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” (19-20 października br.) oraz 

spotkania i konsultacje w przedsiębiorstwach budowlanych . Elementy kampanii to także 

pakiet informacyjny, rozpowszechniany przez Krajowy Punkt Centralny i dostępny dla 

wszystkich zainteresowanych oraz witryna internetowa www.bp.edu.pl, a także wiele innych 

działań, które będą podejmowane przez wszystkie miesiące trwania kampanii.  

 
 

 

 


