STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE REALIZACJI II ETAPU PROGRAMU WIELOLETNIEGO PN. "DOSTOSOWYWANIE
WARUNKÓW PRACY W POLSCE DO STANDARDÓW UNII EUROPEJSKIEJ" W 2005 R.
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 14 marca 2006 r. zapoznała się z wynikami uzyskanymi w pierwszym
roku realizacji II etapu programu wieloletniego pn. "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów
Unii Europejskiej", koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Rada Ochrony Pracy stwierdza, że realizowany program jest zgodny z priorytetami dotyczącymi kształtowania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi na poziomie europejskim, jak i wynikającymi z potrzeb kraju.
Służy on bowiem poprawie skuteczności prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz obniżeniu
kosztów ponoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, budżet państwa, a także przedsiębiorców i osoby
poszkodowane w związku z nieodpowiednimi warunkami pracy.
Realizacja programu zmierza do opracowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapewniających polskim
pracodawcom i pracobiorcom osiąganie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnego z wymaganiami
dyrektyw Unii Europejskiej.
Rada Ochrony Pracy, na podstawie Raportu z realizacji zadań programu wieloletniego w 2005 r. oraz
zaprezentowanych podczas posiedzenia przez Głównego Koordynatora wyników programu, wysoko oceniła
uzyskane rezultaty badań naukowych i zadań z zakresu służb państwowych oraz realizowane formy ich
upowszechniania.
Rada uznaje za szczególnie ważne, iż szereg rozwiązań ukierunkowanych jest na bezpośrednie wsparcie
pracodawców, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Istotne jest również, że coraz więcej
podejmowanych zadań dotyczy humanizacji pracy oraz kształtowania stosunków międzyludzkich w środowisku
pracy.
Na szczególne podkreślenie zasługuje postęp osiągnięty w 2005 roku dzięki programowi w zakresie:



ustalania nowych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy oraz metod ich badań,



rozwoju techniki bezpieczeństwa oraz nowoczesnych rozwiązań środków ochrony indywidualnej i
zbiorowej,



rozwoju krajowego systemu badań i oceny zgodności zarówno w obszarze maszyn i urządzeń jak i
środków ochrony,



ergonomicznej optymalizacji warunków i stanowisk pracy poprzez opracowanie metod oceny i
ograniczania skutków obciążenia psychofizycznego organizmu podczas pracy,



rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,



rozwoju systemu edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Podjęta problematyka zadań, uzyskane rezultaty w 2005 r. i zakładane wyniki końcowe stanowić będą wsparcie
realizacji polityki państwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy dla osiągnięcia standardów warunków
pracy w Polsce, zgodnych z przyjętymi w przodujących krajach UE.
Rada Ochrony Pracy wyraża jednak niepokój z powodu znacznego (o 44%) zmniejszenia środków na realizację
zadań programu w zakresie służb państwowych w 2006 r., co spowodowało konieczność ograniczenia zakresu
merytorycznego realizowanych prac w bieżącym roku. W konsekwencji skutkować to może znacznym
ograniczeniem wsparcia procesu wdrażania w Polsce wymagań dyrektyw UE, istotnych dla bezpieczeństwa i
higieny pracy, w tym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Może to spowodować poważne skutki społeczne,
jak i ekonomiczne (wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dla rządu RP). Będzie również ograniczało
liczbę nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz
nowych wyrobów i technologii, co uniemożliwi lub znacznie opóźni proces osiągnięcia w Polsce stanu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy porównywalnego z przodującymi krajami Unii Europejskiej, a
pośrednio także wzrost konkurencyjności gospodarki.

Zgodnie z założeniami nowej strategii UE w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy na lata 20072012 Rada Ochrony Pracy uważa za niezbędne opracowanie w Polsce krajowej polityki w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy integrującej działania państwa, pracodawców i pracowników. Program prac
badawczych i wdrożeniowych stanowić powinien podstawowe wsparcie dla krajowej polityki bhp.
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