STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
w sprawie dostosowywania warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 11 marca 2008 r. zapoznała się z wynikami realizacji w latach 2005 2007 programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej"
(Koordynator i główny realizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy). Program ten,
o charakterze interdyscyplinarnym i ogólnospołecznym, był wnioskowany i opracowany przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zrealizowany z sukcesem we
współpracy z wiodącymi jednostkami naukowymi. W wyniku realizacji programu powstały rozwiązania
organizacyjne i techniczne, uznane na poziomie międzynarodowym, których zastosowanie zbliży poziom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników do porównywalnego z osiąganym w przodujących państwach
Unii Europejskiej.
Uzyskane w programie wyniki stanowiły istotne wsparcie merytoryczne dla realizacji zobowiązań Polski jako
członka Unii Europejskiej we wdrażaniu postanowień 24 dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a
także wielu konwencji i zaleceń Międzynarodowej Organizacji Pracy. Stanowią one także podstawę do realizacji
zadań wynikających z przyjętej przez Parlament Europejski 15 stycznia 2008 r. nowej strategii Unii Europejskiej
na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012, której celem jest zmniejszenie wskaźnika wypadków
przy pracy o 25%.
Biorąc pod uwagę zbyt wysoką liczbę wypadków przy pracy i chorób zawodowych w Polsce, szczególnie w
porównaniu z krajami UE-15, a także pilną potrzebę zmiany tego stanu rzeczy, Rada wskazuje na konieczność
jak najszybszego podjęcia przez naczelne organy administracji rządowej, w ramach przysługujących im
kompetencji, intensywnych działań skierowanych na:



opracowanie i przyjęcie krajowej strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2008-2012,
do czego Polska jest zobowiązana jako członek Unii Europejskiej,



dalsze wspomaganie przedsiębiorstw - szczególnie małych i średnich w stosowaniu wymagań prawa w
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w szczególności przez zapewnienie dostępu do
niezbędnych informacji, a także odpowiedniej jakości konsultacji i usług,



rozwój działań w zakresie prewencji wypadkowej w środowisku pracy finansowanych w ramach
funduszu ubezpieczenia wypadkowego,



rozwój edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem tej problematyki w
programach nauczania na wszystkich szczeblach kształcenia, a także uruchomienie kierunku oraz
specjalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny w pracy na poziomie szkół wyższych,



rozwój i promocję systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracujących,



doskonalenie funkcjonowania i rozwój kompetencji służb medycyny pracy oraz służb bezpieczeństwa i
higieny pracy wspomagających pracodawcę w realizacji jego obowiązków w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,



rozwój systemu oceny zgodności oraz systemu nadzoru rynku dotyczącego maszyn oraz środków
ochrony pracowników,



prowadzenie prac badawczych i rozwojowych dotyczących identyfikacji nowo powstających czynników
ryzyka zawodowego oraz opracowywanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych do jego ograniczania,



wprowadzenie sprawnego systemu krajowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w
szczególności wyposażenie w odpowiednie środki organu rządowego odpowiedzialnego za jego
funkcjonowanie.

W świetle powyższych postulatów Rada z zadowoleniem przyjmuje fakt ustanowienia uchwałą Rady Ministrów
programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" na lata 2008 - 2010 ujmującego w
sposób spójny zadania badawcze (MNiSzW) i zadania służb państwowych (MPiPS) w zakresie odpowiedzialności
państwa za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Program ten powinien być istotnym komponentem realizacji

krajowej strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2008-2012, a w upowszechnianie jego
wyników powinny włączyć się właściwe resorty we współpracy z koordynatorem programu (CIOP-PIB).
Rada wyraża przekonanie, że nowoczesne systemowe podejście do problematyki bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia pracujących będzie miało bezpośredni wpływ na ograniczenie liczby wypadków i chorób zawodowych, a
pośrednio - jak świadczą o tym doświadczenia krajów rozwiniętych - także na rozwój zasobów ludzkich i wzrost
konkurencyjności polskiej gospodarki.
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