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Miêdzynarodowa Konferencja
Bezpieczeñstwo i higiena pracy
w przededniu cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
ealizacjê unijnego projektu PHARE PL 99/IB-SO-01, o którym
szerzej pisalimy w poprzednim
numerze, zakoñczy³a Miêdzynarodowa
Konferencja Bezpieczeñstwo i higiena
pracy w przededniu cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej, która odby³a siê
w Krakowie w dniach 24-26 czerwca br.
Konferencja odby³a siê pod honorowym patronatem Wicemarsza³ka Sejmu
RP  Tomasza Na³êcza, stanowi³a podsumowanie ponad dwuletniego projektu
PHARE prowadzonego wspólnie przez
polskie i francuskie ministerstwa pracy
we wspó³pracy z Krajowym Instytutem
Badawczym Bezpieczeñstwa i Higieny
Pracy (INRS) we Francji oraz Centralnym
Instytutem Ochrony Pracy (CIOP) w Polsce. Celem projektu by³o nie tylko dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie bhp do wymagañ okrelonych
w dyrektywach Wspólnot Europejskich,
ale tak¿e praktyczne wdro¿enie ich w zak³adach pracy.
W dniu poprzedzaj¹cym tê Konferencjê na Rynku G³ównym w Krakowie odbywa³ siê happening (fot. poni¿ej), podczas którego mieszkañcy miasta i turyci
obserwowali zabawne scenki promuj¹ce
bezpieczne zachowania podczas wykony-

wania ró¿nych prac. Wydarzenie to ma
wymiar symboliczny i jest godne odnotowania dlatego, ¿e wród celów tego projektu  poza przeniesieniem do prawa polskiego okrelonych dyrektyw Wspólnot
Europejskich i wspomaganiem wdra¿ania
ich w polskich przedsiêbiorstwach  by³o
w³anie dotarcie bezporednio do ludzi
z prost¹ informacj¹ o tym, jak przestrzeganie zawartych w nich zasad chroni nasze ¿ycie i zdrowie.
Konferencjê otworzy³a Krystyna Tokarska-Biernacik, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, witaj¹c ponad 500 uczestników, g³ównie przedstawicieli polskich przedsiêbiorstw. W otwarciu wziêli udzia³ równie¿: Ryszard Pó³torak  Wicewojewoda
Ma³opolski, Roland Blatmann  Konsul
Generalny Francji w Krakowie, André
Lommel  przedstawiciel Komisji Europejskiej, Laurent Vogel z Europejskiej
Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych,
Natascha Waltke z Unii Konfederacji
Przemys³u i Pracowników Europy, Wojciech Bradecki z Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Iwo Jakubowski z Urzêdu Dozoru Technicznego, przedstawiciele partnerów spo³ecznych z Polski: Józef Niemiec  zastêpca przewodnicz¹cego KK
NSZZ Solidarnoæ, Jerzy Bartnik  prezes Zwi¹zku Rzemios³a
Polskiego, Tadeusz Su³kowski
z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Grzegorz
Bednarek z Konfederacji Pracodawców Polskich, a tak¿e prof.
Danuta Koradecka  dyrektor
Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy, Jerzy Kowalski  dyrektor Departamentu Warunków Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz przedstawi-

ciele innych instytucji dzia³aj¹cych na rzecz
bezpieczeñstwa w Polsce. W Konferencji
brali te¿ udzia³ przedstawiciele ministerstw,
urzêdów i instytutów z innych krajów kandyduj¹cych do cz³onkostwa w Unii Europejskiej: z Czech, Litwy, £otwy, Estonii,
S³owenii i Wêgier oraz z krajów nale¿¹cych ju¿ do Unii, a mianowicie z Francji,
Niemiec, Szwecji i Holandii.
Oceniaj¹c wyniki projektu Pani Minister powiedzia³a, ¿e by³ on realizowany
w warunkach dobrze przygotowanych
wczeniej dzia³añ legislacyjnych i zespo³ów profesjonalistów, a uzyskane wyniki
by³y bardzo pomocne w negocjacjach
z Komisj¹ Europejsk¹, gdzie stanowi³y
rzeczowe uzasadnienie potrzeby okresu
przejciowego w zakresie dostosowania
maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych
do wymagañ Unii Europejskiej.
Pani Krystyna Tokarska-Biernacik podkreli³a równie¿ wielkie znaczenie dialogu spo³ecznego i porozumienia wszystkich
stron procesu pracy zmierzaj¹cego do tego,
aby ci, dla których przepisy s¹ tworzone
rozumieli je i przestrzegali. Wyszkolenie
w ramach zakoñczonego w³anie programu PHARE, 30 konsultantów o uznanych
kompetencjach z zakresu systemowego zarz¹dzania bhp, stworzenie grupy 20 wyk³adowców, którzy bêd¹ upowszechniaæ
wdra¿ane przepisy, zrealizowanie pilota¿owego programu wdra¿ania wybranych
elementów systemu zarz¹dzania bhp
w szeciu przedsiêbiorstwach, zaktualizowanie serwisów internetowych zawieraj¹cych informacje z dziedziny bhp, zorganizowanie licznych seminariów i spotkañ
oraz przygotowanie wielu wydawnictw
w kilkusettysiêcznym nak³adzie pomo¿e
doprowadziæ do znacznej poprawy wiadomoci spo³ecznej oraz wiedzy o wdra¿anych przepisach w tym obszarze.
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Strategia dostosowywania prawa
i warunków pracy
Marc Boisnel  dyrektor Departamentu Warunków Pracy z Ministerstwa Spraw
Socjalnych, Pracy i Solidarnoci we Francji, mówi¹c o udziale strony francuskiej
w realizacji projektu, podkreli³ rolê doradcy przedakcesyjnego Hervé Janiauta oddelegowanego do polskiego MPiPS na ponad dwa lata, a tak¿e udzia³ innych pracowników w doradztwie, monitoringu i zarz¹dzaniu dzia³aniami w ramach projektu.
W wiêkszoci prac w ramach tego projektu uczestniczy³ Krajowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
(INRS), którego wspó³praca z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy w Polsce
trwa³a ponad dwa lata. INRS wniós³ swoje
dowiadczenie i wiedzê, tak aby Polska
mog³a jak najszybciej przystosowaæ siê
do unijnych uregulowañ prawnych w zakresie bhp. Eksperci z INRS dokonali
oceny wp³ywu wdra¿ania dyrektyw na
sytuacjê ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ na podstawie badañ przeprowadzonych w kilkudziesiêciu polskich przedsiêbiorstwach;
oddzia³ INRS w Nancy przyj¹³ podczas
wyjazdu studyjnego przedstawicieli
w³adz polskich do Francji; Instytut ten
wspó³pracowa³ tak¿e w szkoleniu polskich ekspertów i wyk³adowców oraz
udostêpni³ materia³y informacyjne w formie broszur, filmów i ulotek. Jean-Luc
Marié  dyrektor INRS uzna³ tê wspó³pracê za modelow¹ i zakoñczon¹ pe³nym
sukcesem.
Pani prof. Danuta Koradecka dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, mówi¹c o roli badañ naukowych podkreli³a, ¿e transformacja w Polsce przyczyni³a siê do podjêcia systemowych dzia³añ programów rz¹dowych w dziedzinie
bhp, dziêki którym zosta³y stworzone
podstawy nowoczesnego systemu ochrony pracy. Pani Profesor podziêkowa³a za
wsparcie, jakie otrzymalimy w ostatnich
latach od wiod¹cych orodków naukowych UE, w tym od INRS we Francji1.
Podstawê wspólnotowego ustawodawstwa w zakresie kszta³towania rodowiska pracy stanowi dyrektywa ramowa 89/
391 z 1989 roku. W wielu krajach jej
wdro¿enie przyspieszy³o w ró¿nym stopniu reformê systemów prewencji. Okreli³a ona rolê podmiotów wystêpuj¹cych
w przedsiêbiorstwie, zdefiniowa³a obowi¹zek zapewnienia bezpieczeñstwa ci¹¿¹cy na pracodawcy i wskaza³a jak to
1 Pe³ny tekst wyst¹pienia publikujemy na str. 16
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osi¹gn¹æ z pomoc¹ wielodyscyplinarnych
s³u¿b prewencyjnych, podkreli³a tak¿e
wspó³udzia³ pracowników.

Dowiadczenia europejskie
Dyskusjê panelow¹, podczas której
prezentowano dowiadczenia europejskie
poprowadzi³ Marc Boisnel  dyrektor Departamentu Warunków Pracy Ministerstwa Spraw Socjalnych, Pracy i Solidarnoci we Francji.
Podczas tej dyskusji przedstawicielka
francuskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych, Pracy i Solidarnoci  Maud ValatTaddei uzna³a dyrektywê ramow¹ za
g³ówny dokument, który pos³u¿y³ do
modernizacji sfery ochrony zdrowia
i bezpieczeñstwa w pracy we Francji.
Podstawowe korzyci wynikaj¹ce z wdro¿enia tej dyrektywy to ocena ryzyka zawodowego w aspekcie organizacyjnym,
technicznym i medycznym, kompleksowe podejcie do dzia³añ prewencyjnych,
obejmuj¹ce organizacjê pracy, stosunki
pracy i czynniki rodowiska pracy oraz
upowszechnianie szkoleñ i sta³y dialog
z przedstawicielami pracowników bez
wzglêdu na wielkoæ przedsiêbiorstwa, co
zwiêkszy³o ich odpowiedzialnoæ, nie
umniejszaj¹c odpowiedzialnoci pracodawcy. Dyrektywa mia³a wp³yw na unowoczenienie przedsiêbiorstw, ich lepsz¹
organizacjê, a w konsekwencji tak¿e na
wydajnoæ pracy. Nie uniknê³y jednak
trudnoci ma³e przedsiêbiorstwa.
Zdaniem przedstawicielki Francji zasadnicze wyzwania, które stoj¹ przed krajami kandyduj¹cymi to przede wszystkim
koniecznoæ zbudowania prawdziwego
dialogu spo³ecznego w skali krajowej
i przedsiêbiorstw, na³o¿enie na pracodawców odpowiedzialnoci ale danie im tak¿e pewnego pola manewru, odejcie od
zarz¹dzania ryzykiem akceptowalnym
w kierunku takiego zapobiegania, które
zmierza do wyeliminowania ryzyka lub
jego zminimalizowania.
Dyrektywa ramowa to kamieñ milowy w rozwoju  uwa¿a przedstawicielka Unii Konfederacji Przemys³u i Pracodawców Europy (UNICE)  Natascha
Waltke. Wynikaj¹ce z tej dyrektywy 
modernizacja i przystosowanie s¹ zadaniem dla firm, a wspó³praca z partnerami
spo³ecznymi jest wyzwaniem. W UNICE
uwa¿aj¹, ¿e bhp powinno byæ dla pracodawców jednym z priorytetów, jednak
pracownicy musz¹ tak¿e sami dbaæ o bezpieczeñstwo swoje i wspó³pracowników.

Laurent Vogel z Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych (ETUC)
ocenia, ¿e w krajach UE jest jeszcze daleko do objêcia ogó³u pracowników dzia³aniami wielodyscyplinarnych s³u¿b prewencyjnych. Na podstawie dowiadczeñ
pañstw UE uwa¿a, ¿e sukces reformy systemów prewencyjnych tkwi w spójnoci
polityki wobec przedsiêbiorstw oraz instytucji publicznych i spo³ecznych bior¹cych udzia³ w takich zadaniach, jak kontrola, nadzór i wymierzanie sankcji. Promowanie mechanizmów samoregulacji
w przedsiêbiorstwach uczyni tê reformê
nieskuteczn¹. Dyrektywa zak³ada bowiem odpowiedzialnoæ spoczywaj¹c¹ na
w³adzach poszczególnych pañstw, które
powinny jasno okreliæ swoj¹ politykê
i wdro¿yæ odpowiednie rodki.

Podejcie strony polskiej
W Polsce przepisy wiêkszoci dyrektyw zosta³y ju¿ przeniesione do prawa
krajowego2 . Niektóre regulacje wejd¹
jednak w ¿ycie z opónieniem, np. przepisy dotycz¹ce maszyn i urz¹dzeñ obowi¹zywaæ bêd¹ od 2006 r. po to, aby
przedsiêbiorstwa mia³y czas na dostosowanie siê do nowych wymagañ.
NSZZ Solidarnoæ, który bior¹c
udzia³ w projekcie PHARE organizowa³
seminaria dla przedstawicieli pracowników podziela przekonanie, ¿e po wdro¿eniu dyrektyw UE warunki pracy ulegn¹
poprawie. Zwi¹zek ten  jak powiedzia³
na wstêpie Konferencji Józef Niemiec 
ju¿ kilka lat temu, jako powód swojego
pozytywnego stosunku do procesu integracji Polski z UE, podawa³ oczekiwania
poprawy standardów spo³ecznych, w tym
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Zwi¹zek
wypowiada³ siê tak¿e za tym, aby dyrektywy by³y wdra¿ane bez okresów przejciowych, bowiem jest to korzystne dla
wszystkich stron. Jednak gdy rz¹d, kieruj¹c siê opiniami pracodawców, postanowi³ wyst¹piæ o okres przejciowy, Zwi¹zek postanowi³ nie protestowaæ, bowiem
obok troski o godnoæ pracowników i warunki w jakich pracuj¹ wa¿na jest te¿ troska o utrzymanie miejsc pracy.
Prowadzenie dyskusji panelowej na temat podejcia strony polskiej organizatorzy zaproponowali Maciejowi Or³osiowi
 znanemu dziennikarzowi telewizyjnemu.
2 Szczegó³owo o stanie wdro¿enia do prawa polskie-

go dyrektyw Wspólnot Europejskich dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pisalimy w numerze 6/2002 Bezpieczeñstwa Pracy.
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W ramach tej dyskusji Tadeusz Su³kowski z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych mówi³ z zatroskaniem, ¿e w rodowisku pracodawców
prywatnych, szczególnie w ma³ych zak³adach, które stanowi¹ oko³o 98% takich zak³adów w kraju, problematyka
zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy
i oceny ryzyka zawodowego jest ma³o
znana. T³umacz¹c ten stan stwierdzi³, ¿e
przepisy prawne, które w równym stopniu kierowane s¹ do du¿ych i ma³ych pracodawców, tam gdzie poziom zagro¿eñ
jest wysoki i niewielki lub prawie ¿aden,
nie motywuj¹ do dzia³añ prewencyjnych.
Zwraca³ tak¿e uwagê na koszty dostosowania ma³ych przedsiêbiorstw, jako powa¿n¹ barierê w tym procesie.
Postulowa³, aby pañstwowe organy
kontrolne w pierwszej fazie wdra¿ania
wymagañ unijnych realizowa³y funkcje
instrukta¿owo-doradcze i informacyjne,
a dopiero w nastêpnej kolejnoci nadzorczo-kontrolne. Jest to kwestia polityki jak¹
pañstwo okreli wobec tych organów.
Uwa¿a on, ¿e dialog spo³eczny jest mo¿liwy tam, gdzie wdro¿one s¹ systemy oceny ryzyka zawodowego, odbywaj¹ siê konsultacje z przedstawicielami za³ogi, a pracownicy s¹ nale¿ycie informowani o ustaleniach. Wa¿ne jest zatem, aby do rodowiska ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
kierowane by³y materia³y o charakterze
informacyjnym i instrukta¿owym.
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego  najstarsza w Polsce tego typu organizacja,
która obejmuje swoim zasiêgiem oko³o
300 tys. przedsiêbiorstw rzemielniczych
zatrudniaj¹cych 1,5 mln pracowników
(95% przedsiêbiorstw zatrudnia do 5 pracowników), nie by³a w ostatnich latach
uczestnikiem dialogu spo³ecznego. Jak
stwierdzi³ Jerzy Bartnik  prezes Zwi¹zku  stan warunków pracy w wielu tego
typu zak³adach jest niezadowalaj¹cy, co
jest rezultatem nie tylko poziomu techniki i stosowanych technologii, ale równie¿
powierzchownej wiedzy z dziedziny prawa pracy oraz bezpieczeñstwa i higieny
pracy, zarówno wród pracodawców jak
i pracowników.
Przedstawicielka NSZZ Solidarnoæ
 Iwona Pawlaczyk uwa¿a, ¿e w bardzo
wielu przedsiêbiorstwach, a zw³aszcza
ma³ych, nie ma dialogu spo³ecznego w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Jako przyk³ady poda³a podmioty, w których nie ma spo³ecznych inspektorów pracy, a takich jest wiêkszoæ, podmioty,
gdzie nie ma s³u¿b bhp oraz podmioty,
gdzie nie funkcjonuj¹ komisje bhp.

W tych zak³adach albo pracodawca co
narzuca, albo pracownicy czego ¿¹daj¹.
Postawy roszczeniowe zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie do niczego
dobrego w tych przedsiêbiorstwach nie
prowadz¹. Czy zatem tak powinno byæ?
Czy w ma³ych podmiotach powinien istnieæ dialog spo³eczny?  pyta³a Iwona
Pawlaczyk. Zwi¹zki zawodowe  w przeciwieñstwie do pracodawców  uwa¿aj¹,
¿e tak, i ¿e wszystkie zak³ady pracy powinny byæ traktowane równoprawnie, bo
¿ycie i zdrowie pracownika s¹ warte tyle
samo, bez wzglêdu na wielkoæ przedsiêbiorstwa.
Jerzy Kowalski z MPiPS wyjania³, ¿e
prawo Unii Europejskiej, w tym dyrektywa ramowa oraz inne dokumenty Komisji Europejskiej, a tak¿e polskie prawo
pracy nie ró¿nicuj¹ praw pracowniczych
w zakresie bhp w zale¿noci od wielkoci firmy, jednak pewne obowi¹zki s¹ regulowane odmiennie. Chocia¿ zgodnie
z polskim prawem nie we wszystkich
podmiotach powo³uje siê s³u¿by bhp, nie
zwalnia to jednak tych podmiotów z obowi¹zku prewencji. Ustalaj¹c w przesz³oci w Polsce zasadê powo³ywania
komisji bhp w zak³adach zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 osób, zaczerpniêto j¹ z dobrej praktyki krajów UE, poniewa¿ kwestia ta nie
jest uregulowana w dyrektywie ramowej.
Z kolei spo³eczna inspekcja pracy, która ma wieloletnie tradycje
i stanowi polsk¹ specyfikê, zgodnie z polskim prawem ma du¿o
wiêksze uprawnienia ni¿ przeciêtny przedstawiciel za³ogi powo³ywany zgodnie z dyrektyw¹ ramow¹. Przedstawiciel pracowników w krajach UE nie ma np. prawa wydawania zaleceñ swojemu
pracodawcy, a spo³eczny inspektor pracy w Polsce ma takie prawo. Przed skutkami korzystania z takiego uprawnienia musi byæ chroniony ustawowo. W 1996 r. parlament zdecydowa³,
¿e spo³eczna inspekcja pracy jest trwa³ym
elementem polskiego systemu prawnego,
jednak projekt ustawy, który zak³ada³, ¿e
tak¿e w zak³adach, gdzie nie ma zwi¹zków zawodowych mo¿na powo³ywaæ
spo³ecznego inspektora pracy nie uzyska³
aprobaty parlamentu. Poniewa¿ jednak
przedstawicielstwo pracowników jest niezbêdne po to, aby na poziomie przedsiêbiorstwa móg³ toczyæ siê dialog spo³eczny, starania takie bêd¹ kontynuowane 
zapewni³ Jerzy Kowalski.

Pytanie o to, czy ¿ycie i zdrowie pracownika w du¿ym i ma³ym zak³adzie to
dwie ró¿ne wartoci jest pytaniem fundamentalnym, powiedzia³a profesor Danuta Koradecka. Zadaj¹c kolejne pytanie 
czy mo¿emy wobec ma³ego pracodawcy
stosowaæ taryfê ulgow¹, jeli chodzi i zapewnienie bezpieczeñstwa ludziom, odpowiedzia³a, ¿e takie mylenie jest niedopuszczalne, i niczego nie t³umacz¹
koszty, które musi on z tego tytu³u ponieæ. Natomiast pytanie o to, czy nas staæ
na przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa
i higieny pracy jest z³ym pytaniem. Nale¿y zapytaæ czy nas staæ na to, aby ich nie
przestrzegaæ i ponosiæ straty. Odpowied
jest jedna  nie staæ nas na to, jednak ró¿ne s¹ oczywicie drogi osi¹gania tego celu
przez ma³e i du¿e zak³ady. S¹ zatem potrzebne narzêdzia i metody, którymi bêdzie siê pos³ugiwa³ pracodawca w ma³ym
zak³adzie i taki, który dysponuje wyspecjalizowanymi s³u¿bami. Dla ma³ych zak³adów, nie posiadaj¹cych w³asnych s³u¿b
bhp powinny byæ firmy konsultingowe,
certyfikowane, o odpowiednich kompetencjach, które bêd¹ wiadczyæ us³ugi

w zakresie oceny ryzyka zawodowego
i wdra¿ania dzia³añ prewencyjnych.
Odrêbnym zagadnieniem staj¹ siê np.
stanowiska telepracy, których jest coraz
wiêcej oraz stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, którzy pracê wykonuj¹ poza zak³adem i pozostaj¹ poza kontrol¹ pracodawcy. Czasem trudno nawet odró¿niæ co jest
ich aktywnoci¹ zawodow¹, a co jest ich
¿yciem poza prac¹, kiedy tak¿e zdarza siê
wiele wypadków.
Potrzebny jest zatem w ogóle pewien
poziom kultury bezpieczeñstwa w ca³ym
spo³eczeñstwie  tymczasem jednak na-
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Wdra¿anie dyrektyw dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy

k³ady ponoszone na wiadczenia z tytu³u
niezdolnoci do pracy przewy¿szaj¹ nak³ady na wiadczenia zdrowotne.
Anna Wilmowska  Naczelny Lekarz
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ma
nadziejê, ¿e w nowej ustawie o ubezpieczeniach z tytu³u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych znajd¹ siê rodki
nie tylko na rehabilitacjê tych, którzy ju¿
s¹ ofiarami, lecz tak¿e na skuteczne dzia³ania prewencyjne, a wiêc zapobieganie
wypadkom i chorobom.
Wród przedstawicieli pracodawców
i zwi¹zków zawodowych panowa³ jednak
zgodny pogl¹d, ¿e wielkoæ przewidzianego w tym projekcie ustawy funduszu
prewencyjnego w ¿adnym stopniu nie
odpowiada potrzebom w tej dziedzinie.
Interesuj¹ce s¹ francuskie dowiadczenia w obszarze ubezpieczeñ. Ustawodawstwo w tej dziedzinie jako g³ówny cel
traktuje zapobieganie. Taka polityka, wraz
z zapewnieniem rodków prawnych i finansowych, doprowadzi³a do tego, ¿e
w ostatnich 50 latach trzykrotnie zmala³a
w tym kraju liczba wypadków przy pracy. Now¹ form¹ zachêty s¹ obecnie kontrakty prewencyjne z przedsiêbiorstwami
i bran¿ami w sprawie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z udzia³em rodków Krajowej Kasy
Pracowniczych Ubezpieczeñ Chorobowych.
Nad tym jaka ma byæ proporcja miêdzy prewencj¹ a kontrol¹ i nadzorem toczy siê dyskusja zarówno w Polsce, jak
i w Unii Europejskiej  powiedzia³ Tadeusz Fic z Okrêgowego Inspektoratu Pracy
w Krakowie. Proporcje te zmieniaj¹ siê
obecnie na korzyæ prewencji. PIP proponuje, aby  wzorem Wielkiej Brytanii i Irlandii  pierwsza kontrola w ma³ej firmie
by³a kontrol¹ prewencyjn¹. Chodzi bowiem o to, aby przekonaæ pracodawców,
w tym tak¿e rolników indywidualnych, ¿e
op³aca siê pracowaæ bezpiecznie. W tym
celu jest potrzebna edukacja od podstaw
i dlatego wyszkolenie pewnej liczby inspektorów pracy w ramach projektu PHARE by³o tak bardzo potrzebne.
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Przedstawiciele strony francuskiej
dzielili siê swoimi dowiadczeniami
z wdra¿ania tzw. dyrektyw socjalnych,
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny
pracy: 89/655/EWG dotycz¹cej u¿ytkowania urz¹dzeñ produkcyjnych w miejscu pracy, 90/269/EWG dotycz¹cej rêcznego przemieszczania ciê¿arów oraz 89/
656/EWG dotycz¹cej u¿ytkowania rodków ochrony indywidualnej.
We Francji dyrektywa 89/655/EWG
stworzy³a okazjê do g³êbokiej przebudowy uregulowañ prawnych dotycz¹cych
u¿ytkowania maszyn w miejscu pracy.
Wprowadzono obowi¹zek dokonania
przez pracodawców oceny ryzyka zawodowego i zaplanowania odpowiednich inwestycji. Po zbilansowaniu kosztów okaza³o siê jednak, ¿e s¹ one bardzo wysokie,
a ustalone terminy dostosowania zbyt krótkie. W tej sytuacji trzeba by³o ustaliæ, które maszyny bêd¹ mia³y priorytet w dostosowaniu do zgodnoci. Brakowa³o wówczas materia³ów informacyjnych, a sytuacja wymaga³a szerokiego informowania
oraz przekonywania pracodawców i pracowników do prewencji. Uruchomiono
wówczas dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw pomoc w formie po¿yczek. Dok³adnie analizowano wyniki kontroli prowadzonych przez inspekcjê pracy, a Ministerstwo Spraw Socjalnych, Pracy i Solidarnoci przez swoich konsultantów, którzy odwiedzali przedsiêbiorstwa i rozmawiali z pracownikami, zbiera³o informacje
o wp³ywie nowych uregulowañ prawnych.
W celu zbadania skutecznoci wprowadzonych zmian przeprowadzono badania ankietowe na reprezentatywnej grupie kierowników i pracowników przedsiêbiorstw. Chocia¿ 40% pracodawców
twierdzi, ¿e od dawna pracuj¹ na maszynach zgodnych z t¹ dyrektyw¹, to uwa¿aj¹, ¿e zasady w niej zawarte na trwa³e
wpisa³y siê w programy prewencji i da³y
impuls do ich unowoczenienia. Przedsiêbiorstwa uwa¿aj¹ tak¿e, ¿e po wdro¿eniu dyrektywy nast¹pi³a racjonalizacja
procesów produkcji. Pracownicy z kolei
pozytywnie oceniaj¹ wp³yw dyrektywy na
odnowienie, modernizacjê i wymianê
parku maszynowego oraz poprawê bezpieczeñstwa, a tak¿e twierdz¹, ¿e nie s¹
odsuniêci od dyskusji na tematy bhp. Pozytywne skutki wdra¿ania dyrektywy s¹
jednak mniej odczuwalne w ma³ych
przedsiêbiorstwach.
Podobne obserwacje dotycz¹ wdra¿ania dyrektywy 90/269, jednak ze wzglê-

du na to, ¿e we Francji przepisy dotycz¹ce rêcznego przenoszenia ciê¿arów wesz³y w ¿ycie niedawno, nie zna ich 70%
pracowników i 60% pracodawców, natomiast zna je 93% lekarzy medycyny pracy. W tej sytuacji nie mo¿na jeszcze wnioskowaæ o skutkach wdra¿ania tej dyrektywy.
Dowiadczenia z wdra¿ania dyrektywy 89/656/EWG wskazuj¹, ¿e w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych ponad 50
osób przepisy dotycz¹ce stosowania rodków ochrony indywidualnej s¹ przestrzegane. Stosowanie tych rodków jest jednak nadal traktowane jako pewne ograniczenie. Odczucie to odnosi siê np. do rêkawic ochronnych, które, jak twierdz¹
pracownicy, pozbawiaj¹ ich bezporedniego kontaktu z przedmiotem wykonywanej pracy, co czêsto jest bardzo wa¿ne.
Uchylanie siê od ich stosowania czêsto
nie jest przejawem z³ej woli pracownika,
lecz wynika z niedostosowania lub dostarczania mu rodków tanich i z³ej jakoci.
W Polsce dyrektywa 90/269 EWG
zosta³a wdro¿ona rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy rêcznych pracach transportowych, za w celu wdro¿enia dyrektywy 89/656/EWG w 2001 roku
zosta³ przygotowany projekt rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy.
Wymagania dyrektywy 89/655/EWG
i uzupe³niaj¹cych j¹ dyrektyw 95/63/WE
oraz 2001/45/WE w wiêkszoci zosta³y
uwzglêdnione w prawie polskim w ustawie  kodeks pracy oraz kilku rozporz¹dzeniach ministra pracy i polityki socjalnej. W fazie uzgodnieñ jest obecnie projekt rozporz¹dzenia ministra gospodarki,
do którego przeniesione s¹ w ca³oci postanowienia tych dyrektyw3.

Wdra¿anie dorobku prawnego UE
w krajach kandyduj¹cych
Sesji powiêconej temu zagadnieniu
przewodniczy³ John ORourke  Pierwszy Radca Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce. Otwieraj¹c j¹ powiedzia³, ¿e nasz kraj dokona³ w 2001
roku ogromnego postêpu we wdra¿aniu
dorobku prawnego UE. W tym kontekcie jest bardzo interesuj¹ce jak inne kraje kandyduj¹ce przygotowuj¹ siê do wdro¿enia prawa europejskiego.
3 Szczegó³owiej o niektórych dzia³aniach podejmowanych w Polsce piszemy w odrêbnych artyku³ach.
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Michal Ronin  z Czeskiego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Pracy powiedzia³, ¿e negocjacje z UE s¹ w Republice Czeskiej
bardzo zaawansowane. Uda³o siê wprowadziæ wiêkszoæ dyrektyw, w tym dyrektywê ramow¹. Pewne problemy sprawia dobre t³umaczenie dokumentów oraz
harmonizacja definicji. Ministerstwo Pracy i Ministerstwo Zdrowia zdecydowa³y,
¿e prawo UE musi byæ zapisane w ustawach, a pozosta³e rozstrzygniêcia krajowe znajd¹ siê w rozporz¹dzeniach, sporód których wiele ju¿ obowi¹zuje. Sporo do zrobienia pozosta³o w zakresie dyrektywy 89/655, dotycz¹cej minimalnych
wymagañ przy u¿ytkowaniu sprzêtu roboczego. Republika Czeska zamierza
wyst¹piæ o okres przejciowy w odniesieniu do sprzêtu, który jest u¿ytkowany
w przemyle, bowiem w latach 19891997 pracodawcy sporo zainwestowali
w modernizacjê sprzêtu, który teraz jest
niezgodny z dyrektywami UE. Obecnie
ocenia siê, jakie kroki trzeba podj¹æ, aby
wprowadziæ dyrektywê 92/57 dotycz¹c¹
minimalnych standardów bhp przy pracach budowlanych. Przygotowuj¹ siê do
zmian instytucje, partnerzy spo³eczni, prowadzone s¹ dzia³ania edukacyjne i konsultacje spo³eczne. Poprawy wymaga praca inspektorów pracy.
Zorka Klimosowa z Czeskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Spo³ecznych mówi³a o realizacji projektu wspólnie z Holandi¹ i Wielk¹ Brytani¹ w zakresie prowadzenia dialogu spo³ecznego, szkolenia
inspektorów, ubezpieczeñ od wypadków
przy pracy, oceny ryzyka zawodowego
oraz public relations. Podczas realizacji
projektu odnotowano takie negatywne zjawiska, jak brak zasobów ludzkich i finansowych oraz brak umiejêtnoci odpowiedniego adresowania wyników projektów.
Na Wêgrzech  mówi³ Janos Gador
z Krajowego Inspektoratu Pracy  funkcjonuje inny ni¿ w krajach europejskich
system bezpieczeñstwa i higieny pracy, na
który sk³adaj¹ siê Krajowy Inspektorat
Pracy, Krajowy Inspektorat Zdrowia
i Krajowy Urz¹d Górniczy. Ministerstwo
Pracy nie dysponuje ¿adn¹ jednostk¹, która zajmowa³aby siê systemowym rozwi¹zywaniem problemów bezpieczeñstwa
pracy. Rozwi¹zania unijne zosta³y jednak
przyjête w istniej¹cych instytucjach. Za
wdra¿anie prawa UE odpowiedzialne jest
Ministerstwo Pracy. Wiêkszoæ rozwi¹zañ unijnych zosta³o ju¿ wdro¿onych do
prawa wêgierskiego, a dyrektywê ramow¹ wdro¿ono ju¿ w 1993 roku, czyli
5 lat przed rozpoczêciem procesu harmonizacji prawa. Obowi¹zuj¹ce prawo jest

tak¿e w pe³ni zgodne np.
z dyrektywami 89/654,
89/655, 92/57, 93/103,
a tak¿e z wieloma innymi.
Na S³owacji  mówi³a Birgitta Melin, Doradca Przedakcesyjny przy
Ministerstwie Pracy,
Spraw Spo³ecznych
i Rodziny, przenoszenie
dyrektyw do prawa krajowego rozpoczêto póno, wiêc teraz prace przebiegaj¹ w zwiêkszonym
tempie. Dotychczas
wprowadzono dyrektywê ramow¹ i 21 dyrek- Uczestnicy dyskusji panelowej
tyw szczegó³owych.
Opracowano strategiê przyjmowania dy- warsztaty dla inspektorów pracy, prowarektyw: ustalono harmonogram, wytypo- dzona jest wspó³praca z partnerami spowano partnerów, ekspertów, przet³uma- ³ecznymi oraz odbywaj¹ siê akcje inforczono dyrektywy, przeprowadzono dys- muj¹ce spo³eczeñstwo o wprowadzanych
kusjê w grupach roboczych z udzia³em zmianach.
O dokonaniach swoich krajów mówiekspertów z Niemiec i Szwecji. Kraje te
pomog³y S³owacji opracowaæ tak¿e nowy li tak¿e Imants Kristins z Ministerstwa
system rehabilitacji spo³ecznej i zawodo- Opieki Spo³ecznej z £otwy  kraju, któwej. Uznano, ¿e bardzo wa¿na jest eduka- ry choæ liczy zaledwie 2300 tysiêcy
cja w zakresie prawa unijnego, opracowa- mieszkañców, równie¿ ma problemy
no programy nauczania dla szkó³ podsta- z bezpieczeñstwem pracy, bowiem ponad
wowych, rednich i wy¿szych, prowadzo- 60 tysiêcy osób rocznie ulega wypadkom
 oraz Metka Terzan z Urzêdu Bezpiene s¹ kursy dla nauczycieli.
Jako drugie, równie wa¿ne zagadnie- czeñstwa i Higieny Pracy S³owenii.
nie uznano system zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy: opracowano Strategia upowszechniania
listy kontrolne oraz wytyczne do przeproinformacji i dzia³ania edukacyjne
wadzania auditów przystosowane do potrzeb ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
W dziedzinie gromadzenia i szerzenia
wyszkolono wyk³adowców i dokonano informacji na temat bezpieczeñstwa
oceny istniej¹cych systemów. Powo³ano w pracy trudno przeceniæ rolê Europejcentrum informacyjne, które ma za zada- skiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia
nie szerokie informowanie spo³eczeñstwa w Pracy, która ma swoj¹ siedzibê w Bilo podejmowanych dzia³aniach.
bao (Hiszpania). Powo³ana w 1996 roku
Gintare Buzinskaite z Ministerstwa przez Uniê Europejsk¹ wspó³pracuje z poSpraw Spo³ecznych i Pracy na Litwie po- szczególnymi krajami w dziedzinie imwiedzia³a, ¿e harmonizacjê prawa rozpo- plementacji prawa Unii dotycz¹cego bhp,
czêto w 1996 roku. W 2000 roku przygo- wspó³pracuje z instytucjami, krajowymi
towano stanowiska negocjacyjne, nie specjalistami i pracodawcami. O jej dziawystêpuj¹c o okresy przejciowe w roz- ³alnoci mówi³ Hans-Horst Konkolevsky,
dziale Polityka spo³eczna, który zosta³ ju¿ dyrektor Europejskiej Agencji Bezpiezamkniêty. Na Litwie obowi¹zuje usta- czeñstwa i Zdrowia w Pracy. Agencja
wa o bezpieczeñstwie pracy w pe³ni zgod- stworzy³a sieæ krajowych punktów cenna z dyrektyw¹ ramow¹, natomiast pro- tralnych (Focal Point) w poszczególnych
wadzone s¹ prace nad przepisami praw- pañstwach cz³onkowskich, które opraconymi reguluj¹cymi stosunki miêdzy pra- wuj¹ strony internetowe powiêcone procownikami a pracodawcami, które maj¹ blemom bezpieczeñstwa i higieny pracy.
siê zakoñczyæ w 2003 roku. Obecnie Li- Na stronach internetowych agencji  http:/
twa przygotowuje siê do uchwalenia 22 /agency.osha.eu.int zbierane s¹ informaustaw wdra¿aj¹cych dyrektywê ramow¹ cje o przyk³adach dobrej praktyki, pionieri 15 dyrektyw szczegó³owych. Dyskuto- skich przedsiêwziêciach w dziedzinie bhp
wane s¹ nowe rozwi¹zania dotycz¹ce ry- i ochrony zdrowia. Agencja wydaje takzyka zawodowego, organizowane s¹ ¿e i wysy³a poczt¹ elektroniczn¹ swój biu-
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letyn, ukazuje siê kwartalnik FORUM,
wiele publikacji tematycznych oraz raporty z dzia³alnoci Agencji  wszystko jest
dostêpne na stronach internetowych.
Agencja organizuje równie¿ kampanie
informacyjne  w ubieg³ym roku by³ to
tydzieñ powiêcony urazom wypadkowym, a w bie¿¹cym roku bêdzie to Working on stress  tydzieñ powiêcony zapobieganiu stresowi w pracy.
Podczas konferencji zaprezentowany
zosta³ polski Krajowy Punkt Centralny
(Focal Point), którego funkcjê pe³ni
CIOP. Jest to baza interaktywna, gdzie
bêd¹ mog³y nap³ywaæ informacje z dziedziny bhp od wszystkich podmiotów, tak¿e przedsiêbiorstw zainteresowanych t¹
dziedzin¹. Dostêp do tej bazy bêdzie nieograniczony4.
Centralny Instytut Ochrony Pracy
przedstawi³ tak¿e swoj¹ zmodernizowan¹
ostatnio
witrynê
internetow¹
(www.ciop.pl), a tak¿e serwis internetowy dotycz¹cy wypadków przy pracy
(www.wypadek.pl).
Jean-Luc Marié  dyrektor Krajowego Instytutu Badawczego Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy (INRS) we Francji
przedstawi³ dzia³alnoæ informacyjn¹
swojego instytutu. Adresatami dzia³añ informacyjnych, popularyzatorskich i szkoleniowych INRS s¹ lekarze medycyny
pracy, pracownicy s³u¿b zapobiegania
w regionalnych kasach pracowniczych
ubezpieczeñ chorobowych, cz³onkowie
komisji bhp, specjalici ds. bezpieczeñstwa i higieny pracy, pracownicy i kierownicy przedsiêbiorstw oraz inni specjalni odbiorcy. Wydawane s¹ periodyki, broszury ulotki, plakaty, filmy wideo, opracowania na p³ytach CD, organizowane s¹
wystawy i targi. Prowadzona jest witryna internetowa www.inrs.fr , z któr¹ nastêpuje oko³o 5 tys. po³¹czeñ dziennie. Organizowane s¹ ogólnokrajowe kampanie
popularyzuj¹ce wybrane problemy, a tak¿e szkolenia w zakresie prewencji oraz
spotkania z partnerami.
Nastêpnie pracownicy Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy przedstawili
opracowane w Instytucie nowoczesne
materia³y i prowadzone formy edukacyjne w dziedzinie bhp5 . Zaprezentowali instrumentarium komputerowe wspomagaj¹ce zarz¹dzanie bhp w przedsiêbiorstwie
(system STER) oraz program komputerowy wspomagaj¹cy analizê kosztów i ko4

O polskim Krajowym Punkcie Centralnym piszemy na str. 38
5 Pe³ny tekst wyst¹pienia publikujemy na str. 34
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rzyci bhp, programy wspomagaj¹ce dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ przed ha³asem
i drganiami w rodowisku pracy oraz program do samooceny zmêczenia wzroku na
stanowiskach pracy z komputerami.

Dzia³ania konsultingowe
Sesjê powiêcon¹ dzia³aniom konsultingowym na rzecz systemów zarz¹dzania bhp prowadzi³a Gra¿yna Panek  dyrektor Orodka Szkolenia Pañstwowej
Inspekcji Pracy im. prof. J. Rosnera. W sesji tej Hervé Janiaut, doradca przedakcesyjny w MPiPS omówi³ sposób przygotowania, w ramach koñcz¹cego siê w³anie projektu PHARE, 30 konsultantów
w zakresie zarz¹dzania bhp, wród których byli pracownicy PIP (18) i CIOP
(12). W nawi¹zaniu do tego tematu zaprezentowano dzia³alnoæ funkcjonuj¹cego
w Instytucie Orodka Certyfikacji Kompetencji Personelu, który podejmuje obecnie certyfikacjê konsultantów w zakresie
systemowego zarz¹dzania bhp.
Sporo uwagi powiêcono w tej sesji roli
inspektorów pracy w promowaniu systemowego podejcia do zarz¹dzania bhp.
Mówi³ o tym Bernard Tryc, przedstawiciel
G³ównego Inspektoratu Pracy. Dowiadczenia prewencyjne PIP wskazuj¹, ¿e aby
uzyskaæ znaczn¹ poprawê stanu bhp w zak³adach, konieczne jest upowszechnienie
wiedzy z zakresu zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy wród kadry kierowniczej
oraz stworzenie motywacji do inwestowania w bezpieczeñstwo.
Z du¿ym zainteresowaniem uczestników spotka³a siê wypowied Mali Bielawskiej z Departamentu Programów
Przedakcesyjnych i Strukturalnych
MPiPS, która poinformowa³a, ¿e Komisja Europejska zatwierdzi³a kolejny projekt PHARE 2002 pn. Wprowadzenie
rodków motywuj¹cych w celu propagowania bezpieczeñstwa i higieny pracy
w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Celem tego projektu jest zwiêkszenie zdolnoci polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do sprostania wymogom prawa unijnego w obszarze bhp6.

Wdra¿anie systemów
zarz¹dzania bhp
Koñcow¹ sesjê konferencji powiêcon¹ wdra¿aniu systemów zarz¹dzania
bhp prowadzi³ Daniel Podgórski z Cen6 Pe³ny tekst wyst¹pienia publikujemy na str. 33

7 Dowiadczenia tych przedsiêbiorstw zaprezentujemy w kolejnych numerach Bezpieczeñstwa Pracy
8 Szerzej o tej strategii piszemy na str. 6

tralnego Instytutu Ochrony Pracy, który
przedstawi³ za³o¿enia i przebieg programu pilota¿owego wdra¿ania elementów
systemów zarz¹dzania bhp w szeciu
przedsiêbiorstwach: Hydrotrest SKANSKA S.A. w Krakowie, MEBEX Sp.
z o.o. w Lubartowie, Fabryka Pi³ i Narzêdzi WAPIENICA S.A. w Bielsku-Bia³ej,
Autoliv Poland Sp. z o.o. w O³awie, I³awskie Przedsiêbiorstwo Budowlane IPB Sp.
z o.o. w I³awie oraz TOR-PAL Sp. z o.o.
w Kwidzyniu7 .
W dalszej czêci sesji przedstawiciele
przedsiêbiorstw zaprezentowali praktyczne
wyniki wdra¿ania systemów zarz¹dzania
bhp w ramach wymienionego programu.
*
* *
Marc Boisnel na zakoñczenie Konferencji powiedzia³, ¿e Francja wspó³pracuj¹c z Polsk¹ stara siê, aby nasze wejcie do Unii Europejskiej odby³o siê w jak
najlepszych warunkach i aby wynikaj¹cy z cz³onkostwa swobodny przep³yw
osób nie by³ okazj¹ do dumpingu spo³ecznego. Oceni³ wspó³pracê z Polsk¹ jako
inspiruj¹c¹ tak¿e dla strony francuskiej,
bowiem w niektórych kwestiach, których
dotyczy³ projekt PHARE nasz kraj jest
bardziej zaawansowany.
Tadeusz Zaj¹c  G³ówny Inspektor
Pracy, który uczestniczy³ w zakoñczeniu
konferencji, podziêkowa³ partnerom francuskim za wspó³pracê oraz pracodawcom, którzy wziêli udzia³ w tym przedsiêwziêciu, podziêkowa³ tak¿e swoim
kolegom  inspektorom pracy, którzy zechcieli zmierzyæ siê z inn¹ form¹ wykonywania pracy, a mianowicie nie tylko
sprawowaniem nadzoru i kontroli, lecz
tak¿e pe³nieniem roli konsultanta w zakresie zarz¹dzania bhp. Jest to nowe zadanie dla inspekcji pracy i dziêki zrealizowanemu projektowi jest ona do tego
lepiej przygotowana.
Koñcz¹c obrady, Pani K. Tokarska-Biernacik podziêkowa³a uczestnikom
projektu z Francji, a w szczególnoci
panu Hervé Janiaut oraz przedstawicielom Ministerstwa Gospodarki, Pañstwowej Inspekcji Pracy i partnerom spo³ecznym, bez których nie by³aby mo¿liwa komunikacja spo³eczna, a tak¿e przedstawicielom Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy za wspó³pracê podczas realizacji
ca³ego przedsiêwziêcia.
Uczestnicy konferencji na zakoñczenie przyjêli, w formie deklaracji, stanowisko wobec nowej strategii Unii Europejskiej, dotycz¹cej bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia na lata 2002-20068.
mgr BARBARA SZCZEPANKOWSKA

