
Newsletter projektu Godna praca to bezpieczna praca                   Nr 1 / czerwiec 2020 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu 
 „Dialog społeczny – godna  praca”

Projekt „Godna praca to bezpieczna praca” to ty-
tuł projektu finansowanego z Funduszy Norweskich
2014-2022, którego realizację rozpoczął w maju Dział 
Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Projekt poświęcony jest promowaniu 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, zarówno wśród 
pracowników, jak i pracodawców.

W ramach projektu planowane są między inny-
mi szkolenia w zakresie BHP dla przedstawicieli 
pracowników i społecznych inspektorów pracy, 
wydanie publikacji zawierającej wyniki badań an-
kietowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w przedsiębiorstwach. Organizowane będą 
również spotkania z udziałem przedstawicieli 
Okręgowej Inspekcji Pracy, społecznych inspekto-
rów pracy, przedstawicieli związków zawodowych 
i pracodawców. 

Zapraszamy do udziału w projekcie
Wspólnie działamy na rzecz „Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Do udziału w projekcie gdańska „Solidarność”  za-
prasza społecznych inspektorów pracy oraz kandyda-
tów na SIP, przedstawicieli pracowników i pracodaw-
ców, związkowców.

Bieżące informacje dotyczące realizowanego pro-
jektu znajdują się na stronie internetowej:

www.solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca
Czytaj więcej...>>>

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują 
wkład Norwegii w tworzenie „Europy zielonej, konku-
rencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

Norwegia jako państwo, które z jednej strony nie 
jest członkiem Unii Europejskiej, a z drugiej zaś uczest-
niczy w rynku wewnętrznym UE, ponosi finansowy
wkład w zmniejszanie nierówności społeczno-eko-
nomicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG) oraz w umacnianie stosunków dwustronnych z 
15 państwami członkowskimi UE z Europy Środkowej 
i Wschodniej. Czytaj więcej...>>

Norwegia dla wspólnej Europy

Bogate państwo dla obywateli
Norwegia to jeden z najbogatszych krajów świata. Według Banku Światowego państwo to z nominalnym produktem krajowym 
brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszącym 81 807 USD znajduje się na 5 pozycji wśród wszystkich państw. Dla 
porównania Polska w zestawieniu tym znalazł się na 62 pozycji z 15 424 USD PKB na mieszkańca. Czytaj więcej...>>

https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/godna-praca-to-bezpieczna-praca-aktualnosci/godna-praca-to-bezpieczna-praca-projekt-finansowany-z-funduszy-norweskich
https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/godna-praca-to-bezpieczna-praca-aktualnosci/norwegia-dla-wspolnej-europy-2/
https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/godna-praca-to-bezpieczna-praca-aktualnosci/bogate-panstwo-dla-obywateli-2
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Raport Okręgowej Inspekcji Pracy za rok 2019
Ponad 5100 kontroli dotyczących ponad 237 ty-

sięcy osób pracujących oraz ponad 2400 skarg – tym 
między innymi zajmował się Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Gdańsku. Dane zostały zawarte w podsumo-
waniu przedstawiającym rok działania OIP.

OIP zajmował się między innymi skargami i wnio-
skami złożonymi przez związki zawodowe. Tych w 
2019 roku było 47. Dotyczyły zbiorowego prawa 
pracy (prawie 30 procent przypadków), a także m.in. 
wynagrodzeń, dyskryminacji oraz mobbingu i mole-
stowania.

Czytaj więcej...>>

Budownictwo należy do najbardziej niebezpiecz-
nych branż pod względem wypadkowości. Codzien-
nie na budowach dochodzi to kilkunastu niebez-
piecznych zdarzeń, część jest jednak nie zgłaszana 
do oficjalnych rejestrów. Co prawda systematycznie
spada ich liczba, jednak wciąż jest ich bardzo dużo.

Na zdjęciu obok: prace przy ocieplaniu jednego 
z budynków w Gdańsku. Pracownicy są bez jakich-
kolwiek zabezpieczeń.  

Dobrą wiadomością jest,  że w ubiegłym roku spa-
dła liczba wypadków w budownictwie, bo aż o 9,8 
proc, a wskaźnik wypadkowości, który mówi o liczbie 
osób poszkodowanych przypadających na 1000 pra-
cujących, obniżył się o 14,5 proc.

Czytaj więcej...>>

Wysoko ryzykowna praca na wysokościach

Dane GUS: budownictwo
lata 2014 2015 2016 2017 2018 2019

liczba 
wypadków

6 265 5 776 5 468 5 390 5 247 4 743

wskaźnik 
wypadkowości

7,91 7,18 6,54 6,1 6,2 5,3
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Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy
Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na 

chorobę zawodową, przysługują określone świadczenia zgodnie z usta-
wą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205). 
Jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy 
pracy lub chorobą zawodową. Czytaj więcej...>>

https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/inspekcja-pracy-przed-nami-wiele-zadan
https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/godna-praca-to-bezpieczna-praca-aktualnosci/wysoko-niebezpieczna-praca-na-wysokosciach
https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/godna-praca-to-bezpieczna-praca-aktualnosci/wyzsze-odszkodowania-za-wypadek-przy-pracy-lub-chorobe-zawodowa
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