Rada Ochrony Pracy
przy Sejmie RP

Stanowisko Rady Ochrony Pracy
w sprawie prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych

26

kwietnia

2018

r.,

na

uroczystym

posiedzeniu

Rady

Ochrony

Pracy

zorganizowanym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz ustanowionego przez Sejm w 2003 r. Dnia
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, omówiono problemy związane z prewencją
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Przedstawiciele instytucji działających w sferze ochrony pracy, a w szczególności
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy,
Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, a także partnerów społecznych, w tym Niezależnego Samorządnego
Związku

Zawodowego

„Solidarność”,

Ogólnopolskiego

Porozumienia

Związków

Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Związku Zawodowego „Budowlani”
i Pracodawców RP oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu
Badawczego zwrócili w swoich wypowiedziach uwagę na wciąż niezadowalający, mimo
rozwoju technologicznego, stan warunków pracy w Polsce. Dane statystyczne wskazują,
że codziennie średnio 1 osoba traci życie, a ponad 240 zostaje poszkodowanych
w wypadkach przy pracy; dodatkowo w każdym tygodniu u ok. 40 osób rozpoznaje się
choroby powodowane narażeniem zawodowym, z czego u co najmniej jednej jest
to nowotwór złośliwy. Ponad 56% pracujących zgłasza problemy zdrowotne związane
z wykonywaną pracą.
W informacjach zaprezentowanych przez instytucje działające w sferze ochrony
pracy przedstawiono obraz ich wielokierunkowych i prowadzonych konsekwentnie działań,
zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
Równocześnie zarówno te instytucje, jak i partnerzy społeczni dostrzegają nowe wyzwania
związane z ochroną zdrowia w przekształcających się procesach pracy w związku
z transformacją cyfrową procesów wytwórczych w ramach Przemysłu 4.0. Wymaga
to dostosowywania techniki i organizacji pracy oraz regulujących je przepisów prawa
do zmieniających się warunków zatrudnienia. Nowe technologie i formy organizacji pracy
1

zmieniają bowiem relacje między pracą a życiem pozazawodowym i redefiniują
odpowiedzialność pracodawców w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz ubezpieczenia od ryzyka budząc wiele wątpliwości natury prawnej. Przedstawiono
również nowe metody rozpoznawania i ograniczania tych zagrożeń, a także możliwości
wspomagania wydłużenia aktywności zawodowej.
Po wysłuchaniu przedstawionych informacji Rada Ochrony Pracy wystosowała apel
do

Sejmu

RP,

w

którym

między

innymi

podkreśla

potrzebę

odpowiedniego

dostosowywania prawa do dynamicznie zmieniających się technologii i organizacji pracy,
a także społecznych zmian demograficznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia wszystkim pracującym.
Równocześnie Rada stwierdza, że wobec nowych wyzwań prewencja wypadków
przy pracy i chorób zawodowych wymaga skuteczniejszego współdziałania wszystkich
służb, organizacji i instytucji działających w sferze ochrony pracy. Konieczna jest również
dalsza intensyfikacja badań ukierunkowanych na rozpoznanie i ograniczanie nowych
zagrożeń związanych ze zmianami w technologii i organizacji procesów pracy.

Przew odniczący
Rady Ochrony Pracy

Poseł Janusz Śniadek

Warszawa, 15 maja 2018 r
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