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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Ryzyko wynikające z przebywania w środowisku wybuchowym – Dyrektywa 1999/92/WE 
Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. 
 

Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera 
wybuchowa to piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu dyrektywy 89/391/EWG, która 
wprowadza ogólne zasady służące poprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w pracy. 

Wg tego aktu prawnego atmosfera wybuchowa to mieszanina z powietrzem, w warunkach 
atmosferycznych, substancji łatwopalnej w formie gazu, oparów, mgły lub pyłu, w której, po 
nastąpieniu zapłonu, spalanie obejmuje w całości niespaloną mieszaninę. 

Zgodnie z dyrektywą pracodawcy: 

o podejmują środki techniczne lub organizacyjne w celu:  

 zapobiegania tworzeniu się atmosfery wybuchowej, 

 unikania zapalenia atmosfer zagrożonych wybuchem, 

 ograniczania efektu wybuchu w sposób pozwalający zapewnić ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; 

o dopilnowują, aby sporządzono i uaktualniano „dokument dotyczący ochrony 
przeciwwybuchowej”, w którym opisane są środki ochrony przeciwwybuchowej i który 
jest zgodny z wymogami określonymi w dyrektywie 89/391/EWG; 

o informują pracowników lub ich przedstawicieli o wszystkich środkach podejmowanych 
w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy; 

o podejmują niezbędne działania z myślą o zapewnieniu pracownikom zatrudnionym na 
stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, 
odpowiedniego szkolenia; 

o dopilnowują, aby urządzenia do wykonywania pracy w miejscach, gdzie mogą 
występować atmosfery wybuchowe, spełniały minimalne wymagania określone w 
załączniku do dyrektywy. 

Dyrektywa ma trzy załączniki, które dotyczą: 

o klasyfikacji miejsc, gdzie mogą występować środowiska wybuchowe; 

o wymagań minimalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników narażonych na przebywanie w środowiskach potencjalnie 
wybuchowych oraz kryteriów wyboru urządzeń i systemów ochronnych; 

o znaku ostrzegawczego dla miejsc, gdzie mogą występować środowiska wybuchowe. 
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31999L0092  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:c11113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A31999L0092


 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 
Zdrowie i bezpieczeństwo (BHP) w miejscu pracy – ramy strategiczne UE (2021–2027) – II 
faza konsultacji 
 

II faza konsultacji publicznych dotyczących unijnej strategii BHP na lata 2021–2027. Ich celem 
jest ocena jakości i poziomu realizacji ram strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w latach 2014–2020 oraz zebranie opinii wszystkich zainteresowanych obywateli 
i organizacji na temat kształtu przyszłych ram strategicznych na lata 2021–2027 – II etap 
legislacyjny – Konsultacje publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii (wypełnienie 
kwestionariusza) to 1 marca 2021 r. 

 

Inicjatywa ta opiera się na poprzednich ramach strategicznych UE na lata 2014–2020. Celem 
jest utrzymanie i poprawa wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w UE – 
również w związku z nowymi okolicznościami – oraz pomoc w przygotowaniu się na nowe 
kryzysy i zagrożenia. Określone zostaną najważniejsze cele i ramy strategiczne, aby zachęcić 
kraje UE i zainteresowane podmioty do współpracy w zakresie wspólnych priorytetów. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/zdrowie-i-bezpieczenstwo-bhp-w-miejscu-pracy-ramy-
strategiczne-ue-2021-2027-ii-faza-konsultacji/  
 

 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 
Informacja UE: Usługi bankowe i finansowe 
 
Usługi bankowe i finansowe (Najnowsze wydanie) – Banking and financial services (Latest 
edition) 
 

UE prowadzi działania na rzecz zapewnienia solidności i bezpieczeństwa systemu 
finansowego oraz zagwarantowania, aby jednolity rynek oferował konsumentom i 
przedsiębiorstwom potrzebne im produkty finansowe. Instytucje i rynki finansowe odgrywają 
kluczową rolę w procesie stabilizacji i wzrostu gospodarki UE. Wspomniane instytucje i rynki 
zapewniają finansowanie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, umożliwiają 
osobom fizycznym oszczędzanie i inwestowanie, ubezpieczają od ryzyka i ułatwiają 
dokonywanie płatności. Zakłócenie systemu finansowego może mieć daleko idące 
konsekwencje. Kryzys finansowy z 2008 r. potwierdził, że żadne państwo UE nie jest w stanie 
zarządzać sektorem finansowym ani sprawować nadzoru nad stabilnością finansową w 
pojedynkę. W następstwie kryzysu UE przeprowadziła ambitne reformy służące wzmocnieniu 
unijnego systemu finansowego i poprawieniu zdolności UE do radzenia sobie ze wstrząsami 
finansowymi i gospodarczymi w przyszłości. Działania w tym zakresie obejmowały 
wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony depozytów na wypadek upadłości banku. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/informacja-ue-uslugi-bankowe-i-
finansowe/  
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