STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE FINANSOWANIA PROGRAMU WIELOLETNIEGO "DOSTOSOWYWANIE WARUNKÓW PRACY
W POLSCE DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ" W 2005 R.
Rada Ochrony Pracy stwierdza, że wyniki prowadzonych badań i prac rozwojowych oraz zadań służb
państwowych, w ramach programów wieloletnich koordynowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, stanowią istotne wsparcie dla polityki rządu i partnerów społecznych w działaniach
na rzecz kształtowania warunków pracy w Polsce, w kontekście zapewnienia konkurencyjności gospodarki i
osiągania standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przyjętych w przodujących krajach UE.
Rada stoi na stanowisku, że podejście do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy z szerokim
zaangażowaniem środowisk naukowych i wykorzystaniem sprawdzonej formuły programów wieloletnich powinno
być konsekwentnie kontynuowane. Jest to zgodne z celami Narodowego Programu Rozwoju na lata 2004-2006
zmierzającego do spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej z krajami oraz regionami UE. Dlatego za
niezwykle ważną należy uznać inicjatywę CIOP-PIB przygotowania do realizacji w latach 2005-2007 II etapu
programu wieloletniego "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej".
Uzasadnieniem jego podjęcia są:





zobowiązania Polski wynikające ze "Strategii Lizbońskiej" w zakresie zapewnienia konkurencyjności
gospodarki i rozwoju zasobów ludzkich z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w pracy,
konieczność podejmowania prac ukierunkowanych na rozwiązania praktycznych problemów ochrony
życia i pracy w miejscu pracy i transfer wyników do przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich
co wynika z nowej strategii UE w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy na lata 2005-2006
analiza aspektów społeczno-ekonomicznych warunków pracy w Polsce, z której wynika konieczność
konsekwentnej realizacji działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z
szerokim wykorzystaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań służb
państwowych.

W związku z powyższym Rada Ochrony Pracy z najwyższym niepokojem przyjęła informację, że w projekcie
budżetu Ministerstwa Gospodarki i Pracy na 2005 r. zostały ujęte środki o 38% niższe na realizację zadań ww.
programu niż przyjęte uchwałą RM nr 152/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r.
Tak drastyczne obniżenie środków spowoduje brak możliwości realizacji zadań programu w zakresie niezbędnym
dla spełnienia potrzeb społeczno-gospodarczych Polski.
Podkreślić należy, że realizacja obowiązków państwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających
z dyrektywy ramowej nr 89/391/EWG oraz związanych z nią dyrektyw, jest pod stałą kontrolą Komisji Europejskiej
a niespełnienie przyjętych w nich wymagań osłabi międzynarodową pozycję Polski i skutkować będzie
konsekwencjami prawno-ekonomicznymi dla budżetu państwa.
Dodatkowo, wysoce niekorzystna dla realizacji programów wieloletnich będzie przewidywana od 1 stycznia 2006
r. zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowując działalność naukowo-badawczą 22%
stawką podatku VAT. Wpłynie to na zmniejszenie łącznych nakładów na program o dalsze 18%.
W tej sytuacji Rada Ochrony Pracy stoi na stanowisku konieczności:




przywrócenia nakładów na realizację programu wieloletniego w 2005 r. do wysokości przyjętej w
załącznikach nr 1 i 2 do uchwały Nr 152/2004 Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r., tj. zwiększenie
o 7,1 mln zł w stosunku do projektu budżetu w 2005 r.
podwyższenia nakładów na realizację programu wieloletniego w latach 2006 - 2007 r. o skutki
wprowadzenia podwyższonego podatku VAT.
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