STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE OCENY STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W 2006 ROKU
Na posiedzeniu w dniu 25 października 2007 r. Rada Ochrony Pracy wysłuchała informacji na temat oceny stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy w 2006 roku, opracowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Rada Ochrony Pracy z najwyższym niepokojem przyjęła informację o wzroście liczby poszkodowanych w
wypadkach przy pracy w roku 2006 o 13,1%, w tym ciężkich o 3,2% i śmiertelnych o 5,2 %. Wzrosła także o 2,4%
liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Poza stratami ludzkimi spowodowało to straty
ekonomiczne między innymi wzrost wydatków z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS, a także kosztów
ponoszonych przez NFZ, a wreszcie przedsiębiorcę. Sytuacja ta świadczy o konieczności kontynuowania
intensywnych działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w aspekcie celu
sformułowanego w nowej wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007 - 2012,
która zakłada zmniejszenie o 25% ogólnego wskaźnika wypadków przy pracy liczonego na 100 000 pracowników.
W związku z powyższym Rada podkreśla znaczenie realizacji działań związanych z ustalaniem i realizacją
strategii i polityki Rządu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności:



Kontynuowanie prac legislacyjnych zmierzających do pełnego uwzględnienia w prawie polskim
postanowień Konwencji MOP, dyrektyw UE oraz norm europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy;



Konieczność zapewnienia kadr o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach w odpowiednich
komórkach organizacyjnych poszczególnych ministerstw, w tym szczególnie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej;



Kontynuowanie i rozszerzanie działań informacyjnych i doradczych zwłaszcza w odniesieniu do małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez organy kontroli warunków pracy, w tym przede wszystkim
przez Państwową Inspekcję Pracy, a także Państwową Inspekcję Sanitarną, Wyższy Urząd Górniczy i
Urząd Dozoru Technicznego;



Doskonalenie systemu oceny zgodności wyrobów stanowiących wyposażenie pracowników i ich
stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;



Doskonalenie systemu odpowiedzialności pracodawców za warunki pracy między innymi przez zmiany
w mechanizmach stymulacji ekonomicznej (zróżnicowana składka ubezpieczeniowa);



Dalsze upowszechnianie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w
przedsiębiorstwach;



Realizację programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" ustanowionego na
wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej we współdziałaniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (okres realizacji I etapu: 2008 - 2010) wspierającego wdrażanie krajowej strategii poprawy
bezpieczeństwa i higieny pracy przez opracowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i
organizacyjnych;



Zapewnienie przez Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełnego
wdrożenia obowiązków dotyczących uwzględniania problematyki bezpieczeństwa pracy i ergonomii w
programach nauczania na wszystkich jego poziomach. Niezbędne jest także reaktywowanie - na dobrym
poziomie - szkolenia zawodowego przygotowującego pracowników między innymi do zawodów trudnych
i niebezpiecznych.

Rada Ochrony Pracy wyraża pogląd, że pełna realizacja działań określonych w przedstawionej "Ocenie stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy w 2006 roku" przyczyni się do poprawy warunków pracy przez zmniejszenie liczby
osób zatrudnionych w narażeniu na szkodliwe czynniki środowiska pracy, a w wyniku tego do zmniejszenia liczby
wypadków i chorób zawodowych oraz związanych z tym kosztów ponoszonych zarówno przez budżet państwa, a
także pracowników i pracodawców.
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