
Załącznik nr 2 

 

Ramowy harmonogram realizacji programu wieloletniego 

„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, 
okres realizacji: lata 2020-2022 

 

 
 

1. Nazwa programu: 
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” 

 

2. Główny wykonawca i koordynator programu: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 

3. Cel programu: 
 

Celem głównym Programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych 

i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, 

technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do 

znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki 

niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków 

przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych 

i społecznych. 

 

4. Zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa:  

 
      Część A – Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych obejmuje grupy 

tematyczne: 

1. Ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego  

w środowisku pracy. 

3. Rozwój systemu badań maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi, oraz 

środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.   

4. Rozwój systemu edukacji, informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
 

 

Część B – Program realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych obejmuje  przedsięwzięcia:  

1. Zachowanie zdolności do pracy. 

2. Nowe i narastające czynniki ryzyka związane z nowymi technologiami i procesami 

pracy. 

3. Inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa. 

 

 

 

 



5. Okres realizacji programu: 
V etap: 1.01.2020 r. – 31.12.2022 r. 

 

6. Łączne nakłady na realizację V etapu programu: 
Ogółem  104,5 mln zł, w tym: 

- na zadania w zakresie służb państwowych – 68,0 mln zł (dysponent środków – minister 

właściwy do spraw pracy), 

- na badania naukowe i prace rozwojowe –  36,5  mln zł (dysponent środków – minister 

właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki). 

 

7. Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020 oraz w dwóch kolejnych latach: 
 

 

Przeznaczenie środków  

Klasyfikacja 

wydatków 

budżetowych  

wg części 

Wysokość wydatków w mln zł 

w latach 

Łącznie 

2020 2021 2022 

Część A – Program realizacji zadań w  

zakresie służb państwowych 
część 31 

Praca 
23,0 23,0 22,0 68,0 

Część B – Program realizacji projektów w 

zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych 

część 28 

Szkolnictwo 

wyższe i 

nauka 

12,5 12,5 11,5 36,5 

Razem 35,5 35,5 33,5 104,5 

 

Finansowanie ww. wydatków będzie realizowane ze środków ujętych w kolejnych 

ustawach budżetowych na lata 2020-2022, będących w dyspozycji: 

– ministra właściwego do spraw pracy – odnośnie do części A, 

– ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – odnośnie do części B. 


