STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE REALIZACJI I ETAPU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PN. "DOSTOSOWYWANIE WARUNKÓW
PRACY W POLSCE DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ" W LATACH 2002-2004
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r. zapoznała się z końcowymi rezultatami I etapu
programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej". Rada
Ochrony Pracy z uwagą obserwowała i dyskutowała w kolejnych latach postępy w wykonywaniu zadań programu,
ujmując tę tematykę w programie swoich posiedzeń.
Rada Ochrony Pracy na podstawie Raportu z realizacji zadań programu wieloletniego w latach 2002-2004 oraz
zaprezentowanych podczas posiedzenia przez przedstawicieli Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego wyników programu wysoko oceniła uzyskane rezultaty badań naukowych i
prac rozwojowych oraz zadań z zakresu służb państwowych w aspekcie osiągnięcia celów programu.
Opracowane rozwiązania prawne, techniczne, organizacyjne oraz edukacyjne były wykorzystywane w ramach
polityki państwa do kształtowania właściwych warunków pracy w tak ważnym dla Polski okresie przystępowania
do Unii Europejskiej. Stanowiło to wkład w wypełnienie zobowiązań Polski w zakresie dostosowywania polskich
przepisów prawnych i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy do wymagań UE. Wyniki programu
stanowiły istotne wsparcie dla procesu wdrażania dyrektywy ramowej 89/391/EWG oraz 38 innych dyrektyw, a
także szeregu konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Wśród wyników realizacji I etapu programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w
Polsce do standardów Unii Europejskiej" wymienić można:













stworzenie nowoczesnych metod identyfikacji szeregu istotnych zagrożeń chemicznych i fizycznych w
środowisku pracy,
ustalenie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy oraz metod ich badań i kryteriów oceny,
ustanowienie norm metodycznych z zakresu ochrony czystości powietrza na stanowiskach pracy,
rozwój techniki bezpieczeństwa oraz nowych rozwiązań i technologii środków ochrony indywidualnej i
zbiorowej,
rozwój krajowego systemu badań i oceny zgodności zarówno w obszarze maszyn i urządzeń jak i
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz systemu kontroli metrologicznej przyrządów
pomiarowych stosowanych w ocenie parametrów środowiska pracy,
opracowanie narzędzi niezbędnych do wykonywania procedur przeciwdziałania zagrożeniom związanym
z awariami przemysłowymi,
ergonomiczna optymalizacja warunków i stanowisk pracy poprzez opracowanie metod oceny i
ograniczania skutków obciążenia organizmu podczas pracy między innymi takimi czynnikami uciążliwymi
jak stres, obciążenie wynikające z wymuszonej pozycji przy pracy, niewłaściwe oświetlenie,
rozwój systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, dostosowanych także do potrzeb
użytkowników w małych i średnich przedsiębiorstwach,
rozwój systemu edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez stworzenie podstaw
programowych oraz opracowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych pozwalających na prowadzenie
kształcenia na wszystkich poziomach krajowego systemu oświatowego (od przedszkoli do szkół
wyższych),
rozwój systemu informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Rada uznaje za szczególnie ważne rozwiązania ukierunkowane na bezpośrednie wsparcie pracodawców, w tym
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Rada Ochrony Pracy podkreśliła rolę Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
jako jednostki, która merytorycznie opracowała i koordynowała całość programu realizując jednocześnie
większość zadań.
Rada Ochrony Pracy wyraża jednak niepokój z powodu znacznego ograniczenia środków na realizację zadań
programu, w tym braku środków na upowszechnienie i wdrożenie jego wyników. Rada Ochrony Pracy uważa za
niezbędne podjęcie wdrożenia opracowanych rozwiązań ochrony zdrowia i życia pracowników przez resorty oraz
instytucje odpowiednio do ich zakresu działania.
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