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Warszawa, 5 listopada 2010 r. 

 

Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW  

Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach 

informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej oraz organizacji 

międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zdrowia zawodowego 

i ochrony pracy – wydanie 44. 

 

EURONEWS NR 44 

 
BIULETYN INFORMACYJNY KOMISJI EUROPEJSKIEJ – DYREKCJA DS. 

ZATRUDNIENIA, SPRAW SOCJALNYCH I RÓWNYCH SZANS 

  

Elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy służą 

pracodawcom i pracownikom 

Nowe badanie zlecone przez Komisję Europejską 

ujawniło, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy 

odnoszą korzyści z elastycznego czasu pracy. 

Publikacja raportu eksperckiego w powyższej sprawie 

zbiegła się w czasie z nieformalnym spotkaniem 

ministrów ds. równości płci w Brukseli, którego tematem było omówienie założeń nowej 

strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–2015. 

Raport opublikowany pod tytułem: "Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy  

a równouprawnienie płci", zawiera szczegółową charakterystykę aktualnych praktyk 

stosowanych w 27 państwach członkowskich UE oraz w krajach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i EFTA (Islandia, Norwegia, Lichtensztajn i Szwajcaria).  

W powyższej publikacji poruszone zostało m.in. zagadnienie elastycznego czasu pracy  

w przedsiębiorstwach (w sektorze prywatnym i publicznym) zarówno pod względem wymiaru 

czasu pracy (np. praca na pół etatu) jak i jego organizacji (np. nienormowany czas pracy, 

rozproszony czas pracy, oraz elastyczność w rozpoczynaniu lub kończeniu dnia pracy). 

Raport zawiera informacje dotyczące tak istotnych kwestii, jak np.: 

 pomiędzy państwami członkowskimi UE nadal występują istotne różnice w zakresie 

elastycznego czasu pracy; 

 większa elastyczność czasu pracy nie zawsze sprzyja równości płci; 

 ostatnie wydarzenia pokazują, że elastyczność czasu pracy stanowi jeden z punktów 

agendy politycznej w wielu państwach, chociaż konkretne zagadnienia w obrębie tego 

tematu są różne dla różnych krajów. 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=915&furtherNews=yes 

 

Miesięczny monitor rynku pracy – październik 2010 

Według Monitora rynku pracy publikowanego co miesiąc przez 

Komisję Europejską, rynek pracy Unii Europejskiej stabilizuje się  

a nawet wykazuje pewne oznaki powrotu do stanu sprzed kryzysu 

gospodarczego.  

Po niemal dwóch latach stagnacji, wskaźnik zatrudnienia zaczął  

w końcu rosnąć w drugim kwartale, podczas gdy bezrobocie 

maleje od maja br. 

 

Rynek pracy w 2010 roku może nawet odnotować lepsze wyniki niż przedstawiano to we 

wcześniejszych prognozach dzięki szybszemu, niż zakładany, wzrostowi gospodarczemu, 

chociaż warunki do poprawy kondycji rynku pracy pozostaną jeszcze przez pewien czas 

niezbyt sprzyjające. 

Październikowa edycja Monitora rynku pracy zawiera szczegółową analizę sytuacji na rynku 

pracy we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, jak również 

opis najnowszych tendencji w sektorze turystyki. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=913&furtherNews=yes 

EUROPEJSKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

Parlament Europejski: Mieszane wyniki głosowania nad dyrektywą o ochronie 

macierzyństwa 

“Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy większą ochronę pracownic ciężarnych i matek 

pracujących zawodowo, to jednak jesteśmy zawiedzeni, że podczas głosowania  

w Parlamencie Europejskim nad Dyrektywą o ochronie macierzyństwa, nie poparto 

propozycji pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego we wszystkich państwach członkowskich” 

– powiedział John Monks, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych. ETUC żądał wprowadzenia przepisów o pełnopłatnym urlopie macierzyńskim 

trwającym co najmniej 18 tygodni, bez żadnych ograniczeń na szczeblu krajowym. 

Parlament zagłosował za wydłużeniem okresu urlopu do 20 tygodni, ale wynagrodzenie za 

ostatnie cztery tygodnie różniłoby się w zależności od przepisów krajowych. Projekty aktów 

prawnych w sprawie ochrony macierzyństwa zostaną obecnie przekazane do Rady UE. 

ETUC apeluje do Belgów o priorytetowe potraktowanie sprawy: “Matki pracujące zawodowo 

długo czekały na zmianę europejskich przepisów o ochronie urlopu macierzyńskiego. Rada 

musi dopilnować, aby nie okazało się, że czekały na próżno.” – powiedział John Monks. 

http://www.etuc.org/a/7765 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=915&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=913&furtherNews=yes
http://www.etuc.org/a/7765
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MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY 

Kodeks praktyk w zakresie bhp w rolnictwie 

29 października 2010 MOP poinformował, że grupa 15 ekspertów reprezentujących 

pracowników, pracodawców i stronę rządową, na zakończenie 5-dniowego spotkania  

w siedzibie MOP, przyjęła projekt nowego Kodeksu praktyk w zakresie bhp w rolnictwie, 

mającego na celu poprawę warunków pracy w tym sektorze, który na całym świecie 

zatrudnia około 1 miliarda osób. Dokument zostanie przedłożony do zatwierdzenia Radzie 

Administracyjnej MOP w marcu 2011 roku. Założeniem kodeksu jest wspieranie 

prewencyjnego podejścia do zagadnień bhp w rolnictwie. Dokument stanowi uzupełnienie 

Konwencji nr 184 MOP dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w rolnictwie z 2001 roku oraz 

uzupełniającego ją Zalecenia nr 192. Zdaniem autorów, nowy kodeks będzie pomocny  

w zwiększaniu świadomości zagrożeń i ryzyka występującego w rolnictwie oraz poszerzaniu 

wiedzy o środkach służących ich kontrolowaniu i zarządzaniu nimi. Jest on przeznaczony dla 

sektorów publicznego i prywatnego. MOP podkreśla jednak, że kodeksy praktyk nie 

zastępują krajowych przepisów, zasad i przyjętych standardów. 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang-

-en/WCMS_146099/index.htm 

 

BELGIA 

Wynagrodzenia w Belgii rosną zbyt szybko 

 

Jak wynika z raportu opublikowanego przez belgijską 

Centralną Radę Gospodarczą, wynagrodzenia belgijskich 

pracowników ponownie wzrosły w latach 2009-2010, 

wyraźnie przewyższając wskaźniki odnotowane u sąsiadów.  

Zadaniem Rady jest ograniczenie nadmiernego wzrostu 

wynagrodzeń z racji tamtejszych przepisów, które mają 

zagwarantować konkurencyjność Belgii w stosunku do  

Niemiec, Francji, czy Holandii.  

 

W swoim poprzednim raporcie, Rada wskazała na wzrost płac u sąsiadów o 3,4%, tj.  

o 0,5% mniej, niż w kraju. Jak się okazuje, głównym powodem tej różnicy jest automatyczna 

indeksacja plac w Belgii. 

 

http://www.lesoir.be/actualite/economie/2010-11-05/les-salaires-belges-augmentent-trop-

vite-801935.php 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_146099/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_146099/index.htm
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BUŁGARIA 

Krajowy protest przeciwko zmianom przepisów emerytalnych 

Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych Bułgarii (CITUB) zorganizowała w dn. 7 

października ogólnokrajowy protest przeciwko rządowym propozycjom zmian w systemie 

emerytalnym. Ze szczególnym sprzeciwem związkowców spotkały się plany przedłużenia 

okresu składkowego o trzy lata oraz brak konsultacji. Ponad 15 tysięcy przedstawicieli 

związków zawodowych, obywateli, emerytów i studentów stawiło się przed siedzibą 

Konfederacji, skąd przemaszerowali pod gmach Zgromadzenia Narodowego. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/09/articles/bg1009011i.htm 

 

ESTONIA 

Pracodawcy domagają się zwiększenia elastyczności przepisów i ograniczenia 
obciążeń podatkowych 

Estońscy pracodawcy wystąpili z szeregiem propozycji, mających na celu zwiększenie 

konkurencyjności miejscowej gospodarki. Niektóre z ich propozycji przedłożonych  

w manifeście na lata 2011-2015 nie są nowe i były zawarte już w manifeście z 2007 r. 

Jednak niektóre z nich wywołały ożywioną debatę jak np. otworzenie rynku pracy dla 

pracowników spoza Unii Europejskiej czy przeniesienie kosztów związanych  

z ubezpieczeniem społecznym na pracowników. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/09/articles/ee1009019i.htm 

 

FRANCJA 

Protesty związków zawodowych przeciwko reformie emerytalnej 

Biorąc pod uwagę przewidywalny znaczny wzrost liczby emerytów w najbliższych latach, 

rząd Francji wprowadził reformę systemu emerytalnego, przewidującą podniesienie wieku 

emerytalnego z 60 do 62 lat. Przedłużanie wieku produkcyjnego miałoby się odbywać 

stopniowo, o cztery miesiące rocznie w latach 2011 – 2018. Cztery z pięciu największych 

francuskich związków zawodowych, jak również partie opozycyjne wyraziły zdecydowany 

sprzeciw wobec planowanych zmian, a francuscy pracownicy opowiadają się za 

zachowaniem status quo. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/07/articles/fr1007021i.htm 

 

 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/09/articles/bg1009011i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/09/articles/ee1009019i.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/07/articles/fr1007021i.htm
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HISZPANIA 

Ocena ryzyka zawodowego on-line 

Ministerstwo Pracy i Rząd Estremadury uruchamiają internetową usługę doradczą 

umożliwiającą dokonywanie samooceny własnej działalności gospodarczej w kontekście 

prewencji ryzyka zawodowego 

Podczas zainaugurowanych w dniu 18 października br. przez Minister ds. Równych Szans 

i Zatrudnienia w Rządzie Estremadury oraz Dyrektor Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa 

i Higieny w Pracy (INSHT) dni informacyjnych w Badajoz (Estremadura), dokonano 

prezentacji innowacyjnej platformy o nazwie Prevención10.es.  

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Rząd Estremadury w oświadczeniu dla prasy, 

chodzi tu o wyspecjalizowaną usługę dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, którą 

organy administracji publicznej kierują do małych przedsiębiorstw, aby ułatwić im ocenę 

własnej działalności i planowanie działań prewencyjnych. 

Dzięki wspomnianej platformie przeznaczonej dla przedsiębiorstw liczących mniej niż 10 

pracowników, Ministerstwo Pracy i Imigracji, wspólnie z Rządem Estremadury, będą 

świadczyć usługi doradcze, które pomogą małym przedsiębiorcom w organizacji 

i zarządzaniu prewencją ryzyka zawodowego. Narzędzie to zawiera również program służący 

do „autooceny” ryzyka zawodowego, specyficznego dla danej firmy. 

Według władz Estremadury, celem platformy jest wspieranie przedsiębiorców  

w podejmowaniu odpowiednich działań eliminujących zagrożenia zawodowe w ich 

działalności oraz zachęcanie ich do angażowania się w zarządzanie bezpieczeństwem  

i zdrowiem zawodowym, co wpływa na polepszenie jakości i wizerunku firm z regionu. 

Z kolei Dyrektor Krajowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny w Pracy wyjaśniła, że 

platforma Prevención10.es ma być narzędziem wspierającym głównie małe 

przedsiębiorstwa, gdyż w Hiszpanii 86% to firmy liczące mniej niż dwudziestu pracowników. 

W nich zaś dochodzi do ok. 20% wszystkich wypadków przy pracy. 

Dyrektor INSHT dodała również, że 83% firm zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników 

posiada umowy z zewnętrznymi służbami specjalizującymi się w prewencji ryzyka 

zawodowego. Jej zdaniem jednak, omawiane narzędzie nie będzie konkurować  

z usługami tego typu podmiotów. Chodzi bardziej o zachęcenie przedsiębiorców do 

zaangażowania się w organizację działań prewencyjnych w swoich firmach, nie blokując 

bynajmniej dostępu do zewnętrznych służb prewencyjnych, gdy skorzystanie z ich usług jest 

konieczne.  

http://www.lineaprevencion.com/ESP/44/Pages/Web/Actualidad/Noticia349El_Ministerio_de_

Trabajo_y_la_Junta_de_Extremadura_ponen_en_marcha_un_servicio_on_line_de_asesora

miento_y_autoevaluacin_de_riesgos_laborales_.aspx 

 

 

http://www.lineaprevencion.com/ESP/44/Pages/Web/Actualidad/Noticia349El_Ministerio_de_Trabajo_y_la_Junta_de_Extremadura_ponen_en_marcha_un_servicio_on_line_de_asesoramiento_y_autoevaluacin_de_riesgos_laborales_.aspx
http://www.lineaprevencion.com/ESP/44/Pages/Web/Actualidad/Noticia349El_Ministerio_de_Trabajo_y_la_Junta_de_Extremadura_ponen_en_marcha_un_servicio_on_line_de_asesoramiento_y_autoevaluacin_de_riesgos_laborales_.aspx
http://www.lineaprevencion.com/ESP/44/Pages/Web/Actualidad/Noticia349El_Ministerio_de_Trabajo_y_la_Junta_de_Extremadura_ponen_en_marcha_un_servicio_on_line_de_asesoramiento_y_autoevaluacin_de_riesgos_laborales_.aspx


6 

 

IRLANDIA 
 
PepsiCo Ireland zgarnia nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie BHP 

 
W piątek, 22 października irlandzka inspekcja pracy ogłosiła listę laureatów nagrody Dobre 

Praktyki 2010.  Firma PepsiCo Ireland zwyciężyła w irlandzkiej edycji ogólnoeuropejskiego 

konkursu a jej kolejnym krokiem będzie przystąpienie do rywalizacji z organizacjami z całego 

kontynentu. Zapowiadając Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , Martin 

O’Halloran, szef irlandzkiej inspekcji wyraził zadowolenie ze zwycięstwa PepsiCo Ireland  

w irlandzkiej edycji tego prestiżowego konkursu. Optymistyczny jest fakt, że firmy jak 

PepsiCo nadal traktują bezpieczeństwo i higienę pracy jako priorytet i nie zmieniają 

stanowiska pomimo ekonomicznych trudności.” 

O’Halloran okazał zrozumienie firmom borykającym się z poważnymi problemami 

finansowymi, stwierdził jednak, że droga na skróty w dziedzinie BHP może mieć bardzo 

poważne konsekwencje i z pewnością nie przyczyni się do ogólnego sukcesu firmy. Szef 

irlandzkiej inspekcji pogratulował PepsiCo i życzył powodzenia na szczeblu europejskim 

konkursu.” 

Adrian Williams z PepsiCo z przyjemnością przyjął nagrodę i wyraził zadowolenie  

z możliwości reprezentowania kraju w Europie. „Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie 

pracowników to nasz priorytet numer 1; zapewnienie tych podstawowych warunków to nasza 

najważniejsza misja.” 

W nagrodach Dobre Praktyki chodzi głównie o promowanie najlepszych praktyk w zakresie 

zawodowego BHP.  Motywem przewodnim tegorocznego konkursu było utrzymanie poziomu 

bezpieczeństwa.  Było to także główne zagadnienie poruszane podczas Europejskiego 

Tygodnia BHP, który miał miejsce w dniach 25 – 29 października.  

http://www.hsa.ie/eng/News_and_Events/Press_Releases_/PepsiCo_Ireland_scoops_nation

al_health_and_safety_award1.html 

 

LUKSEMBURG 

Związki partnerskie a urlop okolicznościowy 

Ustawa z dnia 3 sierpnia 2010 roku, która weszła w życie 1 listopada 2010 roku, zmienia 

postanowienia ustawy z dnia 9 lipca 2004 roku w kwestii skutków prawnych towarzyszących 

zawieraniu związków partnerskich. Zmiany dotyczą przede wszystkim: 

 wprowadzenia równego statusu związku partnerskiego i małżeństwa w kontekście 

prawa pracownika do urlopu okolicznościowego 

 uznania w Luksemburgu związków partnerskich zarejestrowanych lub zawartych za 

granicą 

W kwestii prawa do urlopu okolicznościowego, ustawa z 3 sierpnia 2010 roku likwiduje 

różnice prawne pomiędzy pracownikami żyjącymi w związku małżeńskim a pracownikami  

pozostającymi w związku partnerskim. Od 1 listopada, wszystkim pracownikom, niezależnie 

http://www.hsa.ie/eng/News_and_Events/Press_Releases_/PepsiCo_Ireland_scoops_national_health_and_safety_award1.html
http://www.hsa.ie/eng/News_and_Events/Press_Releases_/PepsiCo_Ireland_scoops_national_health_and_safety_award1.html
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od rodzaju zawartego związku, przysługują dodatkowe dni wolne w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia natury osobistej. 

Rodzaje urlopów okolicznościowych w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn 

osobistych 

Zdarzenie Urzędnik 

państwowy 

Pracownik sektora 

prywatnego 

Zawarcie związku małżeńskiego 6 dni 6 dni 

Zarejestrowanie związku partnerskiego 6 dni 6 dni 

Śmierć współmałżonka/ partnera 3 dni 3 dni 

Śmierć krewnego pierwszego stopnia 

(pracownika lub współmałżonka/partnera): ojca, 

matki, syna, córki  

3 dni 3 dni 

Zawarcie związku małżeńskiego/ zarejestrowanie 

związku partnerskiego przez dziecko pracownika 

2 dni 2 dni 

Zmiana miejsca zamieszkania 2 dni 2 dni 

Adopcja dziecka poniżej 16 roku życia (chyba że 

pracownikowi przysługuje urlop adopcyjny) 

2 dni 2 dni 

Narodziny dziecka ze związku małżeńskiego lub 

pozamałżeńskiego (urlop przysługuje ojcu – 

niezależnie od liczby dzieci)  

4 dni 2 dni 

Rozpoczęcie służby wojskowej  1 dzień 1 dzień 

Śmierć krewnego drugiego stopnia (pracownika 

lub współmałżonka/partnera): dziadka, babki, 

wnuka, wnuczki, brata, siostry (3 dni urlopu w 

przypadku wspólnego miejsca zamieszkania 

pracownika i rodzeństwa) 

1 dzień 1 dzień 

 

http://www.guichet.public.lu/fr/citoyens/actualites/2010/10/27-nouveautes-

partenariat/index.html 

 

NORWEGIA 

Polacy dyskryminowani w pracy  

27 października 2010 portal „The Nordic Page” zamieścił informację, że tylko 20% Polaków 

pracujących w Oslo w branży budowlanej i sprzątania ma stałą pracę. Wielu pracuje  

http://www.guichet.public.lu/fr/citoyens/actualites/2010/10/27-nouveautes-partenariat/index.html
http://www.guichet.public.lu/fr/citoyens/actualites/2010/10/27-nouveautes-partenariat/index.html
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w Norwegii nielegalnie. Badanie agencji pośrednictwa pracy Adecco pokazuje, że osiedlają 

się oni w Norwegii mimo braku pracy. Natomiast osoby pracujące, znalazły zatrudnienie 

głównie w budownictwie i przy sprzątaniu. Jak podaje gazeta codzienna Dagsavisen, liczba 

Polaków w Norwegii rosła i od 2004 roku stanowią oni najliczniejszą narodowościowo grupę 

imigrantów w tym kraju. Według oficjalnych statystyk, w samym Oslo żyje około 16 tysięcy 

Polaków. Krzysztof Gajzler z największej norweskiej agencji zatrudnienia Adecco sugeruje, 

że w ostatnich latach, warunki oferowane polskim pracownikom uległy pogorszeniu. 80% 

polskich pracowników w Norwegii jest zatrudnionych w budownictwie i przy sprzątaniu, wielu 

z nich tymczasowo. Wspomniana gazeta napisała również, że w okresie kryzysu Polacy 

stanowili bufor w wielu firmach, które ograniczyły korzystanie z usług pracowników 

tymczasowych, aby ochronić własne kadry. Badanie pokazuje również, że Polskich 

pracowników nadal dotyczy zjawisko zaniżania płac do poziomu dumpingowego, nielegalne 

warunki pracy i wyzysk. Gajzler zauważa, że niektórzy z nich podejmują nielegalne 

zatrudnienie, aby zarobić na swoje rodziny, które pozostały w Polsce. Dodał jednak, że takie 

osoby nie mają żadnej gwarancji, iż następnego dnia będą miały pracę. 

http://tnp.no/2065-poles-are-discriminated-at-work 

 

WĘGRY 

Pierwsze od czasu majowych wyborów spotkanie rady konsultacyjnej ds. pracy 

Węgierski Minister Gospodarki Krajowej György Matolcsy, po raz pierwszy od majowych 

wyborów, zwołał spotkanie Krajowej Rady Pojednawczej, trójstronnego organu, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele pracowników, stowarzyszeń pracodawców oraz strony 

rządowej. Rada nie spotykała się od czterech miesięcy, wbrew żądaniom strony związkowej, 

która sygnalizowała wiele zmian w przepisach prawa pracy, które wprowadzono  

w międzyczasie. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/hu1010011i.htm 

 
WIELKA BRYTANIA 

 

Stan bhp przez pryzmat danych statystycznych 

Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) opublikował najważniejsze dane 

statystyczne za rok 2009/10, ilustrujące stan bezpieczeństwa pracy. 

 1,3 miliona osób pracujących w ostatnim roku cierpiało na schorzenie (długotrwałe lub 

nowe), które zdaniem tych osób było spowodowane lub uległo nasileniu w związku  

z wykonywaniem pracy obecnie lub w przeszłości; 550 tys. z tej liczby to nowe 

przypadki. 

 152 to liczba ofiar wypadków śmiertelnych w roku 2009/2010, co daje wskaźnik 0,5 na 

100 000 pracowników. 

 121 430 innego rodzaju urazów wypadkowych u pracowników zostało zgłoszonych 

zgodnie z przepisami RIDDOR, co daje wskaźnik 473 na 100 000 pracowników. 

http://tnp.no/2065-poles-are-discriminated-at-work
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/10/articles/hu1010011i.htm
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 233 000 to liczba urazów wg danych z Badania Siły Roboczej (Labour Force Survey), co 

daje wskaźnik 840 na 100 000 pracowników. 

 28,5 miliona to liczba straconych dni roboczych (1,2 dnia na pracownika), z czego 23,4 

miliona z powodu chorób związanych z pracą oraz 5,1 miliona z powodu urazów 

wypadkowych w miejscu pracy. 

 

http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm 

 

Pogorszenie wskaźników wypadkowości w rolnictwie 

2 listopada 2010 r. HSE opublikowało informację, że mimo wcześniejszej poprawy stanu bhp 

w rolnictwie, nowe statystyki nie są zadowalające, ponieważ nastąpił gwałtowny wzrost liczby 

osób, które w związku z wykonywaniem pracy w gospodarstwach rolnych uległy wypadkom  

śmiertelnym lub ciężkim. Najnowsze dane HSE pokazują, że w okresie od kwietnia 2009 do 

marca 2010, liczba zgłoszonych urazów ciężkich, takich jak złamania kości lub amputacje 

kończyn, wzrosła do 640 przypadków (z poziomu 599 przypadków rok wcześniej). Liczba 

urazów ciężkich wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat o ponad 40 procent. 

http://news.hse.gov.uk/2010/11/02/farming-safety-gains-wiped-out-new-statistics-reveal/ 

 

 

 

 

 

http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm
http://news.hse.gov.uk/2010/11/02/farming-safety-gains-wiped-out-new-statistics-reveal/

