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Spotkanie oficjalnie inauguruj¹ce dzia³al-
nośæ Europejskiej Platformy Technologicznej 
Bezpieczeñstwo w Przemyśle (European 
Technology Platform on Industrial Safety 
- ETPIS) odby³o siê 30 czerwca 2005 roku 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Gdañskiego. Wspó³organizatorem 
tego spotkania ze strony polskiej by³ Cen-
tralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy 
Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Wziê³o w nim 
udzia³ 116 przedstawicieli świata nauki, 
przemys³u oraz organizacji pozarz¹dowych 
i rz¹dowych, a przede wszystkim: Micha³ 
Kleiber – Minister Nauki i Informatyzacji, 
Georgios Katalagarianakis – przedstawiciel 
Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europej-
skiej ds. Badañ Naukowych, Achim Boenke 
– przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego 
KE ds. Przedsiêbiorstw i Przemys³u, Richard 
Gowland – dyrektor Europejskiego Centrum 
Bezpieczeñstwa Procesowego, pe³ni¹cy 
obecnie funkcjê przewodnicz¹cego ETP 
Industrial Safety, Olivier Salvi – reprezentu-
j¹cy francuskie centrum badawcze INERIS 
i odpowiedzialny za koordynacjê prac 
organizacyjnych Platformy oraz Stefano 
Boy – przedstawiciel Europejskiej Federacji 
Zwi¹zków Zawodowych. 

Przedsiêbiorstwa przemys³owe reprezen-
towa³o 22 uczestników, zaś 84 reprezento-
wa³o instytucje naukowe z 23 krajów Unii 
Europejskiej. 

Instytucje nale¿¹ce do Polskiej Platformy 
Technologicznej Bezpieczeñstwo Pracy w Prze-
myśle reprezentowa³o 49 uczestników. 

Potrzeba utworzenia Europejskich Plat-
form Technologicznych wynika z nowych 
za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej, w której g³ówny 
nacisk k³adzie siê na wzrost zatrudnienia oraz 
rozwój gospodarki europejskiej, w ścis³ej 
wspó³pracy z krajami bêd¹cymi nowymi 
cz³onkami Unii. 

Aktywnośæ gospodarcza nie mo¿e siê 
ograniczaæ do ci¹g³ego podnoszenia kon-
kurencyjności lecz powinna równie¿ po-
wodowaæ znacz¹c¹ poprawê warunków 
spo³ecznych i środowiskowych obywateli Unii 
Europejskiej. Uwzglednia to rozpoczynaj¹cy 
siê niebawem 7. Program Ramowy, w którym 
Komisja Europejska postanowi³a znacznie 
bardziej skonsolidowaæ potrzeby przemys³u 
z mo¿liwościami i osi¹gniêciami europejskich 
instytucji naukowych. Jednym z najwa¿niej-
szych instrumentów s³u¿¹cych temu celowi 
s¹ Europejskie Platformy Technologiczne 
– du¿e i d³ugoterminowe inicjatywy naukowe 
zorientowane na przemys³, których celem 
jest określanie priorytetów naukowo-badaw-
czych oraz opracowanie i realizacja d³ugoter-
minowych programów badañ w dziedzinach 
strategicznych dla rozwoju Unii Europejskiej. 
Europejskie Platformy Technologiczne grupuj¹ 
ró¿ne instytucje zainteresowane rozwojem 
nowoczesnych technologii w Europie, w tym 
przede wszystkim przedsiêbiorstwa prze-
mys³owe, jednostki naukowe i akademickie, 
administracjê pañstwow¹, instytucje finan-
sowe i ubezpieczeniowe, a tak¿e organizacje 
reprezentuj¹ce interesy spo³eczeñstwa, 
pracowników, konsumentów itd.

Powo³anie Europejskiej Platformy Tech-
nologicznej Industrial Safety jest inicjatyw¹ 
niezwykle wa¿n¹, poniewa¿ wizja stwo-
rzenia bezpiecznych, wolnych od zagro-
¿eñ i wypadków miejsc pracy wpisuje siê 
w podstawowe za³o¿enia humanitaryzmu. 
Jak dot¹d w ¿adnym kraju europejskim 
nie uda³o siê opracowaæ idealnej strategii 

zapobiegania wypadkom przy pracy i po-
prawy jej warunków, jakkolwiek takie próby 
s¹ podejmowane. Na przyk³ad w Wielkiej Bry-
tanii opracowano strategiê przeciwdzia³ania 
zagro¿eniom wystêpuj¹cym podczas pracy, 
określaj¹c wskaźniki, które nale¿y osi¹gn¹æ 
do roku 2010. Inicjatywa utworzenia plat-
formy Industrial Safety stwarza szansê 
po³¹czenia si³, środków i mo¿liwości krajów 
wspólnoty europejskiej w celu wypracowania 
bezpiecznych i ergonomicznych warunków 
pracy oraz poprawy jakości ¿ycia.

Postêp technologiczny przynosi odpowie-
dzi na zagro¿enia ju¿ znane, z którymi mamy 
do czynienia obecnie, a jednocześnie generuje 
i wymaga rozpoznania nowych, nad którymi 
nie potrafimy jeszcze zapanowaæ. Bardzo 
wyraźnie zmieniaj¹ siê tak¿e wymagania 
dotycz¹ce bezpieczeñstwa cz³owieka w śro-
dowisku pracy oraz świadomośæ istniej¹cych 
zagro¿eñ wśród samych pracowników. Na-
przeciw tym zapotrzebowaniom wychodz¹ 
europejskie instytucje naukowe specjalizuj¹ce 
siê w prowadzeniu badañ nad zapobieganiem 
wypadkom przy pracy, chorobom zawodo-
wym i powa¿nym awariom przemys³owym. 

Do Europejskiej Platformy Technologicz-
nej Industrial Safety przyst¹pi³o 90 instytucji 
z 11 krajów Unii Europejskiej oraz z Norwegii 
i Szwajcarii. 30% podmiotów zaanga¿owa-
nych w dzia³alnośæ platformy reprezentuje 
przedsiêbiorstwa, 50% instytucje naukowe, 
a 20% organizacje unijne, zwi¹zki zawodo-
we, korporacje ubezpieczeniowe, organizacje 
non profit i instytucje rz¹dowe z poszczegól-
nych krajów. Jej cz³onkami s¹ równie¿ inne 
platformy, takie jak TP Sustainable Chemistry 
oraz TP WATERBORNE, co poszerza zakres 
oddzia³ywania na przemys³ o przedsiêbior-
stwa nale¿¹ce do tych platform.

Platformy technologiczne 
– nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, 
która zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Strategii Lizboñskiej pragnie wp³yn¹æ 
na jak najpe³niejsze wspó³dzia³anie 
nauki i przemys³u, coraz bardziej 
zyskuj¹ na znaczeniu. Pisaliśmy 
o tym w BP 5(406)2005. Tym razem 
prezentujemy relacjê ze spotkania, 
na którym ukonstytuowa³a siê 
Europejska Platforma Technologiczna 
Bezpieczeñstwo w Przemyśle.

30 czerwca 2005 roku w Gdañsku, przy okazji konferencji ESREL odby³o siê spotkanie inauguracyjne Europejskiej Platformy 
Technologicznej Bezpieczeñstwo w Przemyśle. Uczestniczy³o w nim ponad 100 naukowców i przedstawicieli europejskich przed-
siêbiorstw. 
Launching event of the European Technology Platform on Industrial Safety
Launch event of the European Technology Platform on Industrial Safety was held on June 30th 2005 in Gdansk during the ESREL Conference. More 
than 100 participants attended this event. 
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Pierwsze rozmowy na temat utworzenia platformy mia³y miejsce 
w Brukseli, w styczniu 2004 roku, podczas spotkania czo³owych 
przedstawicieli instytucji naukowych, przemys³u oraz  zwi¹zków 
zawodowych. Stwierdzono tam, ¿e wraz ze wzrostem jakości ¿ycia 
nale¿y maksymalnie ograniczyæ ryzyko w miejscu pracy. Konieczne 
jest, aby rozwój przemys³u europejskiego wi¹za³ siê jednocześnie z po-
praw¹ bezpieczeñstwa pracowników. Po wcześniejszym spotkaniu 
organizacyjnym, 20 października 2004 r. zorganizowano warsztaty 
przygotowawcze, podczas których wy³oniono Radê Doradcz¹ i grupy 
robocze (Focus Groups) oraz rozpoczêto prace nad opracowaniem 
planu dzia³ania oraz strategii platformy. Do koñca roku 2004 idea 
utworzenia ETPIS by³a prezentowana na konferencjach i seminariach 
bran¿owych, jak Sustainable Chemistry, Manufuture, SRAE. Pierwsza 
wersja Strategicznego Programu Badawczego (Strategic Research 
Agenda), stanowi¹cego podstawê dzia³alności platformy, zosta³a 
przedstawiona na spotkaniu Rady Doradczej 3 stycznia 2005 roku. 
Dokument ten by³ doskonalony w ramach prac poszczególnych grup 
roboczych. Podczas spotkania inauguracyjnego w Gdañsku zosta³a 
zaprezentowana jego trzecia wersja. Program jest wci¹¿ uzupe³niany 
o sugestie cz³onków platformy, a tak¿e przez przedstawicieli jej kra-
jowych odpowiedników. 

Krajowe platformy technologiczne dotycz¹ce bezpieczeñstwa 
pracy, jak dot¹d, powsta³y we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, 
we W³oszech i w Polsce. Ka¿da z nich ściśle wspó³pracuje z ETPIS. 
Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeñstwo Pracy w Przemyśle 
by³a reprezentowana w Gdañsku przez bardzo liczne grono przed-
stawicieli przedsiêbiorstw i naukowców, którzy traktuj¹ uczestnictwo 
w spotkaniu inicjuj¹cym powstanie platformy europejskiej jako wa¿n¹ 
inicjatywê stanowi¹c¹ szansê na nawi¹zanie wspó³pracy z najbar-
dziej aktywnymi i zaawansowanymi technologicznie ośrodkami 
europejskimi.

Europejska Platforma Technologiczna Industrial Safety jest plat-
form¹ horyzontaln¹, co oznacza, ¿e jej dzia³alnośæ jest powi¹zana 
z zakresem zainteresowañ innych platform technologicznych. 
Koncepcjê powi¹zania obszarów badawczych przypisanych ró¿nym 
grupom roboczym ETP Industrial Safety z obszarami dzia³ania innych 
platform technologicznych przedstawia poni¿szy diagram.

Celem ETP Industrial Safety jest zrealizowanie opracowanej przez 
siebie wizji, dziêki czemu bezpieczeñstwo pracy w krajach europej-
skich ma szansê ulec znacznej poprawie. Zak³ada siê, ¿e do roku 
2020 zostanie dokonany stopniowy i wymierny postêp w stanie 
bezpieczeñstwa w przemyśle, polegaj¹cy na zmniejszeniu o ok. 25% 
liczby rejestrowanych wypadków przy pracy, chorób zawodowych, 
zdarzeñ potencjalnie wypadkowych oraz wypadków powoduj¹cych 
straty w produkcji. Rozwijana bêdzie kultura eliminowania potencjal-
nych zagro¿eñ: bezpieczeñstwo bêdzie traktowane jako priorytet 
na etapie projektowania, obs³ugi, dzia³añ operacyjnych i zarz¹dzania 
na wszystkich poziomach w przedsiêbiorstwie. Do roku 2020 w g³ów-
nych sektorach przemys³u zostan¹ wypracowane programy maj¹ce 
na celu redukcjê wypadków o co najmniej 5% rocznie, zaś bezpieczne 
stanowiska pracy stan¹ siê norm¹. W zasadniczy sposób zostan¹ 
wzmo¿one dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do zrównowa¿onego rozwoju 
ró¿nych ga³êzi przemys³u w Europie oraz do poprawy dobrobytu 
spo³ecznego.

Platforma Industrial Safety zajmuje siê równie¿ opracowaniem 
programów, konsultacji i analiz identyfikuj¹cych wspó³czesne 
potrzeby ró¿nych ga³êzi przemys³u, wymian¹ informacji na temat 
wypadków i zdarzeñ potencjalnie wypadkowych z innymi platforma-
mi technologicznymi oraz stworzeniem strategii rozpowszechniania 
wyników badañ naukowych w krêgach przemys³owych. Do jej zadañ 
nale¿y równie¿ opracowanie nowych norm i przepisów o bezpie-
czeñstwie w przemyśle.

Fakt, ¿e dzia³alnośæ platformy zosta³a zainicjowana w Gdañsku 
ma ogromne znaczenie dla roli Polski na arenie miêdzynarodowej 
w zakresie tej problematyki. Podkreśli³ to w swoim przemówieniu 

Minister Micha³ Kleiber (fot.) stwierdzaj¹c, ¿e świadczy to, i¿ Polska 
dziêki swojemu potencja³owi naukowemu jest postrzegana w Unii Eu-
ropejskiej jako znacz¹cy partner nie tylko w realizacji badañ, ale tak¿e 
w stanowieniu przysz³ych strategii UE. Dowodem na to jest miêdzy 
innymi zaanga¿owanie cz³onków Polskiej Platformy Technologicznej 
Bezpieczeñstwo Pracy w Przemyśle (PPT BPP), w kszta³towanie 
strategii Platformy Europejskiej. 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ETPIS
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NA MIÊDZYNARODOWYCH TARGACH POZNAÑSKICH

NAUKA DLA GOSPODARKI 2005

POLSKIE

PLATFORMY

TECHNOLOGICZNE

Podczas Miêdzynarodowych Targów Poznañskich „Innowacje  Technologie 
Maszyny”, odbywaj¹cych siê w dniach 20-23 czerwca 2005 roku w Poznaniu, Krajowy 
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zorganizowa³ stoisko 
Polskich Platform Technologicznych. Platformy prezentowane by³y w Salonie Nauka dla 
Gospodarki i zgromadzi³y wielu zainteresowanych. Stoisko odwiedzili liczni goœcie 
honorowi, a wœród nich Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski, Minister Nauki i 
Informatyzacji Micha³ Kleiber oraz deputowany do Parlamentu Europejskiego Jerzy 
Buzek (fot.). Ka¿da z istniej¹cych polskich platform technologicznych prezentowa³a 
plakat informacyjny przedstawiaj¹cy uczestnicz¹ce w nich instytucje oraz materia³y 
promocyjne zawieraj¹ce cele i zakres dzia³alnoœci. Stoisko cieszy³o siê du¿ym 
zainteresowaniem przedsiêbiorców przyby³ych na targi, a tak¿e sta³o siê miejscem 
wymiany kontaktów i informacji pomiêdzy cz³onkami poszczególnych platform.

W ramach ich promocji,  w dniu otwarcia targów zorganizowano konferencjê 
„Polskie Technologie dla Europejskiej Gospodarki” z udzia³em przedstawicieli 
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Komisji 
Europejskiej, Pañstwowej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Parlamentu 
Europejskiego oraz przewodnicz¹cego Prezydium Komitetu Koordynacyjnego Polskich 
Platform Technologicznych. Jej celem by³o zaprezentowanie aktualnych inicjatyw 
Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, zwi¹zanych z realizacj¹ nowych za³o¿eñ 
Strategii Lizboñskiej, a zw³aszcza inicjatywy powstawania platform technologicznych. 
Kierunki dzia³añ platform przedstawi³ Seán O'Reagain z Dyrektoriatu Generalnego ds. 
Badañ Naukowych Komisji Europejskiej, który podkreœli³, ¿e inicjatywy te wywo³uj¹ 
radykalne zmiany w poszczególnych dziedzinach gospodarki (np. ETP Hydrogen/Fuel 
Cells), przyczyniaj¹ siê do sta³ego rozwoju technicznego i wprowadzania innowacji (ETP 
Plant Genomics and Biotechnology), maj¹ wp³yw na poziom ¿ycia spo³eczeñstwa (ETP 
Industrial Safety, ETP Innovative Medicines for Europe), kompleksowo zajmuj¹ siê 
technologiami strategicznymi (ETP Aeronautics), a tak¿e zajmuj¹ siê restrukturyzacj¹ 
przemys³u (np. ETP Steel). O'Reagain podkreœla³ równie¿, ¿e podstawowym wymogiem 
prawid³owego dzia³ania zarówno europejskich, jak i polskich platform jest 
przestrzeganie zasad dobrych praktyk, zachowanie przejrzystoœci struktur, 
kadencyjnoœæ cz³onków rad doradczych, organizowanie regularnych spotkañ cz³onków, 
otwartoœæ wobec nowych podmiotów zainteresowanych dzia³alnoœci¹ platform oraz 
szerokie upowszechnianie wyników dzia³añ (np. na stronach internetowych).

Drugim wydarzeniem targowym zwi¹zanym z polskimi platformami 
technologicznymi by³o spotkanie cz³onków platform z Ministrem Nauki i Informatyzacji 
Micha³em Kleiberem, prowadzone przez 
dyrektora Krajowego Punktu Konta-
ktowego Programów Badawczych UE
Andrzeja Siemaszkê oraz prezentacja 
poszczególnych platform przez ich 
koordynatorów. Spotkanie to stworzy³o 
mo¿liwoœæ bezpoœredniej konfrontacji 
oczekiwañ polskich przemys³owców ze 
stanowiskiem MNiI, a tak¿e dostarczy³o 
wielu cennych informacji na temat 
poszczególnych inicjatyw rozwijaj¹cych 
siê w ca³ym kraju w ró¿nych dziedzinach 
gospodarki. (jmt)

Przedstawiciele CIOP-PIB bêd¹cego 
koordynatorem PPT BPP aktywnie dzia³aj¹ 
w grupie zarz¹dzaj¹cej EPT Industrial Safety, 
a tak¿e koordynuj¹ opracowywanie Strate-
gicznego Programu Badawczego w ramach 
grupy „Metody i technologie redukcji ryzyka 
zawodowego i zapobiegania powa¿nym 
awariom przemys³owym”. 

Inicjatywa powstania Europejskiej Plat-
formy Technologicznej Industrial Safety 
znalaz³a zdecydowane poparcie Europejskiej 
Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy, 
a tak¿e – dyrektoriatów Komisji Europej-
skiej – ds. zatrudnienia, środowiska i badañ 
naukowych. Obecny na spotkaniu przedsta-
wiciel KE Georgios Katalagarianakis zwróci³ 
uwagê na znaczenie edukacyjne tego przed-
siêwziêcia, jako ¿e jednym ze sposobów 
poprawy warunków pracy jest uczynienie 
ich powszechnie uświadomionym proble-
mem. Takie zadanie ma wype³niaæ zarówno 
platforma europejska, jak i jej odpowiedniki 
w poszczególnych krajach. G³ównym celem 
ich dzia³ania jest dotarcie z potrzeb¹ popra-
wy warunków pracy i dba³ości o zdrowie 
nie tylko do świadomości pracowników 
wielkich koncernów, ale przede wszystkim 
do ma³ych i średnich przedsiêbiorstw. 

G. Katalagarianakis podkreśli³, ¿e wiedza 
jest kluczowym elementem wp³ywaj¹cym 
na rozwój i zapewnienie dobrobytu. Platfor-
my technologiczne maj¹ wa¿n¹ rolê do spe³-
nienia, poniewa¿ skupiaj¹ najwybitniejszych 
przedstawicieli świata nauki i przemys³u, 
co daje pewnośæ stworzenia stabilnej polityki 
w zakresie bezpieczeñstwa pracy. 

Wiêcej informacji na temat dzia³alności ETP 
Industrial Safety mo¿na uzyskaæ na stronie 
http://www.industrialsafety-tp.org

JOWITA MARIA TRZEPIECIÑSKA

Od lewej: Georgios Katalagarianakis, Richard Gowland, 
Danuta Koradecka, Achim Boenke, Daniel Podgórski, 
Olivier Salvi
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