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Miêdzynarodowa Konferencja
Bezpieczeñstwo i higiena pracy
w przededniu cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej
Kraków, 24-26 czerwca 2002 r.

Deklaracja
W dniach 24-26 czerwca 2002 r. odbywa³a siê w Krakowie Miêdzynarodowa Konferencja �Bezpieczeñstwo i hi-

giena pracy w przededniu cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej�. W Konferencji wziê³o udzia³ ponad 550 uczest-
ników z Polski oraz z innych krajów kandyduj¹cych, a tak¿e z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Uczestnicy
konferencji reprezentowali organizacje rz¹dowe, organizacje pracodawców i pracowników oraz organy nadzoru
i kontroli warunków pracy.

Celem Konferencji by³o przedstawienie wyników osi¹gniêtych w ramach projektu PHARE PL 99/IB-SO-01
pn. �Dalsze przyjmowanie i wdra¿anie ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy�, realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy we wspó³-
pracy ze stron¹ francusk¹, reprezentowan¹ przez Ministerstwo Spraw Socjalnych, Pracy i Solidarno�ci oraz Krajo-
wy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy. Wsparcie strony francuskiej przyczyni³o siê w znacznym
stopniu do wdro¿enia w Polsce dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e do
stworzenia potencja³u pozwalaj¹cego na dalsz¹ poprawê warunków pracy w Polsce, zgodnie z wymaganiami UE.

Podczas obrad dyskutowano g³ównie problematykê dzia³añ podejmowanych w Polsce � jako kraju kandyduj¹-
cym � na rzecz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz wdra¿ania przepisów prawnych, wynikaj¹-
cych z przenoszenia do prawa krajowego postanowieñ dyrektyw UE. Konferencja by³a równie¿ okazj¹ do wymiany
do�wiadczeñ z przyjmowania acquis communautaire przez inne kraje kandyduj¹ce, a w szczególno�ci � Republikê
Czesk¹, Estoniê, Litwê, £otwê, S³owacjê, S³oweniê i Wêgry.

Uczestnicy Konferencji zdecydowanie poparli now¹ strategiê Unii Europejskiej  �Dostosowanie siê do zmian
zachodz¹cych w pracy i spo³eczeñstwie: nowa strategia Unii dotycz¹ca bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia na
lata 2002-2006�. Uznali za szczególnie wa¿ne zwrócenie uwagi na:

� globalne podej�cie do kwestii zdrowia w aspekcie zmian zachodz¹cych w procesach pracy i pojawia-
nia siê nowych zagro¿eñ, szczególnie natury psychospo³ecznej

� kszta³towanie kultury bezpieczeñstwa
� podnoszenie jako�ci pracy w zakresie bezpieczeñstwa oraz ochrony zdrowia pracowników (�inwesto-

wanie w jako�æ�)
Uczestnicy Konferencji, podzielaj¹c stanowisko Komisji Europejskiej wyra¿one w wymienionym dokumencie,

zwrócili jednak uwagê na szczególne aspekty bezpieczeñstwa i higieny pracy, które wystêpuj¹ w krajach kandydu-
j¹cych, przechodz¹cych intensywn¹ transformacjê spo³eczno-ekonomiczn¹. Dotycz¹ one zwalczania tradycyjnych
zagro¿eñ czynnikami szkodliwymi w �rodowisku pracy, które w krajach Unii Europejskiej nie stanowi¹ ju¿ zasadni-
czego problemu, a w krajach kandyduj¹cych wymagaj¹ wci¹¿ systemowych dzia³añ w celu ograniczania liczby
wypadków i chorób zawodowych.

Ponadto, w krajach kandyduj¹cych coraz bardziej aktualne staj¹ siê tak¿e takie problemy bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy, które s¹ obecnie w centrum uwagi krajów rozwiniêtych: ograniczanie stresu w pracy, zaburzenia miê�nio-
wo-szkieletowe czy zagro¿enia czynnikami biologicznymi.

Uczestnicy Konferencji podkre�lali, ¿e kraje kandyduj¹ce wymagaj¹ w zwi¹zku z tym szczególnego wsparcia.
Dotyczy ono:

� doskonalenia zarówno legislacji, jak i monitorowania warunków pracy
� wdra¿ania prawa UE do praktyki przedsiêbiorstw, w tym szczególnie ma³ych i �rednich
� tworzenia wspólnej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w której, w strukturze 6. Programu Ramowego,

powinno siê znale�æ odpowiednie miejsce na rozwi¹zywanie problematyki bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Wyra¿ono nadziejê, ¿e przedstawione postulaty znajd¹ odzwierciedlenie w konkretnych przedsiêwziêciach po-

dejmowanych przez Parlament Europejski, Radê Europy i Komisjê Europejsk¹. Warunkuj¹ one sukces polityki
socjalnej w trakcie procesu rozszerzania Unii Europejskiej przy aktywnym udziale krajów kandyduj¹cych.
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