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pañstwo powinno tworzyæ przepisy, którym podlegaj¹ sta³e podmioty oraz wymaga, aby pañstwo zagwarantowa³o w³aciw¹ kontrolê i nadzór nad ich przestrzeganiem.
Dowiadczenia pañstw Unii Europejskiej pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e jednym
z najwa¿niejszych warunków sukcesu
reformy systemów prewencyjnych jest
spójnoæ polityki odnosz¹cej siê do dwu
centrów prewencji. Pierwsze  to podmioty obecne w samym przedsiêbiorstwie. Drugie  to ogó³ instrumentów
publicznych lub spo³ecznych, bior¹cych
udzia³ w takich zadaniach, jak kontrola, nadzór i wymierzanie sankcji, poszukiwanie i rozpowszechnianie informacji, okrelanie priorytetów w zakresie
polityki prewencji, szkolenia itd.
Bez ogólnokrajowej, dysponuj¹cej
odpowiednimi rodkami, polityki w zakresie ochrony zdrowia w miejscu pracy,
nie bêdzie postêpu na tym polu w samych
przedsiêbiorstwach.
Na przyk³ad, aby zapewniæ prawid³owy dobór rodków ochrony indywidualnej w przedsiêbiorstwie, w³adze publiczne powinny zagwarantowaæ kontrolê rynku, przep³yw informacji o dowiadczeniach i potrzebach od poszczególnych
przedsiêbiorstw do producentów tych
rodków i do twórców norm technicznych. Powinny zapewniæ tak¿e mo¿liwie
pe³n¹ informacjê opart¹ na ocenie stwierdzonych skutków stosowania tych rodków, dokonanej przez instytucje niezale¿ne od przedsiêbiorstw je produkuj¹cych.
Ten wymóg jest o tyle istotny, ¿e zmiany na rynku pracy, a w szczególnoci
szybkie rozszerzanie siê ró¿nych form
pracy niesta³ej (na czas okrelony) zmniejszy³y efektywnoæ mechanizmów, które
by³y przewidziane dla sta³ych pracowników du¿ych i rednich przedsiêbiorstw.
St¹d koniecznoæ posiadania podwójnego systemu bezpieczeñstwa: na poziomie
przedsiêbiorstwa i ca³ego spo³eczeñstwa.
Po to, aby prewencja ogólna by³a skuteczna, priorytety musz¹ byæ opracowane na poziomie wy¿szym ni¿ poziom jednego przedsiêbiorstwa. Okrelenie tych
priorytetów mo¿e odbywaæ siê w wyniku debaty politycznej, z uwzglêdnieniem
spo³ecznych aspektów oceny ryzyka
i szerszego wykorzystania kadry naukowej. Dowiadczenia zebrane przez ponad
sto lat pokazuj¹ jasno, ¿e wdro¿enie skutecznej polityki zak³ada jednoczenie, i¿
w procesie uczestnicz¹ podmioty pracuj¹ce w przedsiêbiorstwie, partnerzy spo³eczni (zw³aszcza zwi¹zki zawodowe)
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oraz podmioty publiczne. Stosowanie
skutecznej polityki, np. usuwania azbestu lub zmniejszania liczby pojawiaj¹cych
siê zagro¿eñ, nie odbywa siê bowiem na
poziomie przedsiêbiorstwa. Tego rodzaju
akcje musz¹ byæ planowane na poziomie
ogólnokrajowym, w ramach ogólnej polityki ochrony zdrowia w miejscu pracy.
W tym znaczeniu reforma zainspirowana przez dyrektywê ramow¹ nie bêdzie
skuteczna, je¿eli ograniczy siê do promowania mechanizmów samoregulacji
w przedsiêbiorstwach. Przeciwnie, zak³ada ona wyrane potwierdzenie odpowiedzialnoci spoczywaj¹cej na w³adzy publicznej, ustalenie okrelonej polityki oraz
wdro¿enie odpowiednich rodków.
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rzepisy odnosz¹ce siê do maszyn
i urz¹dzeñ, skodyfikowane we
francuskim kodeksie pracy
i wielokrotnie nowelizowane, stanowi³y przez wiele lat podstawê uregulowañ
w zakresie zapobiegania wypadkom
w czasie u¿ytkowania urz¹dzeñ produkcyjnych. Aby je g³êboko zmodyfikowaæ
wykorzystano okazjê, jak¹ stworzy³o
przeniesienie postanowieñ dyrektywy
ramowej 89/655/EWG do prawa krajowego. Postanowiono wówczas opracowaæ zupe³nie nowy akt prawny, zamiast
dostosowywania i nowelizowania istniej¹cych uregulowañ.

Skutki prawne
Wdro¿enie do prawa dyrektywy 89/
655/EWG nast¹pi³o przez uchwalenie
ustawy z dnia 31 grudnia 1991 r., która
wprowadzi³a równie¿ do francuskiego
systemu prawnego postanowienia dyrektywy ramowej.
Zgodnie z francusk¹ koncepcj¹ prawa,
najwiêksza liczba postanowieñ okrelaj¹cych terminy stosowania ustawy, znalaz³a siê w dekretach i rozporz¹dzeniach
resortowych. Pocz¹wszy od 1 stycznia
1995 r. zosta³y one przed³u¿one na mocy
umów i porozumieñ zawartych przez ministra w³aciwego do spraw pracy i ministra w³aciwego do spraw rolnictwa, z jednej strony, z reprezentatywnymi krajowymi zwi¹zkami pracodawców, z drugiej.
Francuskie uregulowania prawne dotycz¹ce u¿ytkowania maszyn i innych
urz¹dzeñ produkcyjnych charakteryzuj¹
siê jednolitym podejciem do spraw prewencji, opartym na zasadzie oceny ryzyka. Ta zasada jest podstaw¹ opracowania
aktów prawnych przenosz¹cych dyrektywê 89/655/EWG do prawa Francji i t³umaczy pe³n¹ komplementarnoæ dwóch
dekretów, a mianowicie: dekretu 93-41
transponuj¹cego ogólne przepisy w zakresie u¿ytkowania urz¹dzeñ, organizacji
pracy, szkolenia i informowania pracowników, organizacji utrzymania i konserwacji oraz dekretu 93-40, który implementuje do prawa francuskiego wymagania techniczne znajduj¹ce siê w za³¹czni-
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Bilans wdro¿enia dyrektywy 89/655/EWG
dotycz¹cej u¿ytkowania maszyn
i innych urz¹dzeñ produkcyjnych w miejscu pracy
ku do tej dyrektywy. Powi¹zanie to znalaz³o konkretny wyraz w zobowi¹zaniu kierownika przedsiêbiorstwa do opracowania
planu dostosowania do wymagañ.
Plan dostosowania maszyn do wymagañ wprowadza zasadê planowania dzia³añ zapobiegawczych, zapisan¹ w dyrektywie ramowej, ³¹cz¹c wdra¿anie rodków technicznych i metod z zakresu organizacji pracy w jednym dokumencie.
Wymiana wiedzy miêdzy kierownikami przedsiêbiorstw, o której jest mowa we
wstêpie do dyrektywy ramowej, mia³a
miejsce za porednictwem bran¿owych
organizacji zawodowych, przez ich zaanga¿owanie w proces dostosowania do wymagañ.
Trudnym i z³o¿onym zadaniem okaza³o siê sporz¹dzenie diagnozy przedsiêbiorstwa, prowadz¹cej do okrelenia harmonogramu prac i zapewnienia inwestycji
koniecznych do dostosowania maszyn do
wymagañ wspólnotowych. Kierownicy
przedsiêbiorstw napotykali na pewne
trudnoci techniczne.
Okaza³o siê, ¿e ze wzglêdu na ró¿norodnoæ maszyn, które trzeba by³o przebadaæ i brak ich pe³nej dokumentacji,
czynnoæ planowania, chocia¿ wykonywana na poziomie przedsiêbiorstwa, mog³a zostaæ wzbogacona dowiadczeniem
i refleksj¹ pochodz¹c¹ z zewn¹trz i zebran¹ na poziomie poszczególnych sektorów przemys³owych.
Po³¹czenie dowiadczeñ zebranych
w danej bran¿y oraz udostêpnienie przedsiêbiorstwom zgromadzonej na tym poziomie wiedzy znalaz³y wyraz w przygotowaniu dokumentacji technicznej, przewodników i zbiorów zaleceñ oraz w podpisaniu
porozumieñ z ministrem pracy. Opieraj¹c
siê na analizie ryzyka w odniesieniu do
g³ównych maszyn stosowanych przez
przedsiêbiorstwa danej bran¿y, wspomniane porozumienia okrela³y harmonogram
procesu dostosowywania do wymagañ, na
podstawie ustalonej hierarchii priorytetów
oraz definiowa³y dokumenty techniczne,
które okrela³y te wymagania.

W zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu, przedstawiciele pracowników
dysponuj¹ istotnymi mo¿liwociami
i kompetencjami, czego wyrazem jest istnienie wyspecjalizowanych i reprezentatywnych organów (np. komisje bhp).
W pe³nej zgodzie w dyrektyw¹ ramow¹
przewidziano we Francji, ¿e plany dostosowania do wymagañ bêd¹ opiniowane
przez komisje bhp.

Dzia³ania upowszechniaj¹ce
informacje
Wdra¿aniu omawianej dyrektywy towarzyszy³y wysi³ki w zakresie upowszechniania informacji o jej postanowieniach i podejciu do spe³nienia wymagañ.
Partnerzy spo³eczni zostali nie tylko
poinformowani o omawianej dyrektywie,
lecz tak¿e w³¹czeni do procesu przenoszenia jej do prawa francuskiego oraz do
monitoringu jej wdra¿ania. Brali udzia³
w posiedzeniach wyspecjalizowanej komisji ds. zagro¿eñ fizycznych, mechanicznych i elektrycznych, powo³anej przy
Naczelnej Radzie ds. Zapobiegania Ryzyku Zawodowemu, która zajmuje siê
m.in. problemami prewencji w odniesieniu do urz¹dzeñ produkcyjnych.
W pracach tej wyspecjalizowanej instancji doradczej, dzia³aj¹cej przy ministrze pracy i uczestnicz¹cej w opracowywaniu krajowej polityki w zakresie zapobiegania ryzyku zawodowemu, uczestnicz¹ równie¿ partnerzy spo³eczni, reprezentowani przez ich centrale, eksperci,
w³aciwe organy administracyjne i instytucje wyspecjalizowane w prewencji.
Po opublikowaniu przepisów wdra¿aj¹cych dyrektywê, do s³u¿b inspekcji pracy zosta³y rozes³ane instrukcje maj¹ce
u³atwiæ zrozumienie nowych uregulowañ
przez zainteresowanych. Opracowano
równie¿ poradniki zawieraj¹ce teksty uregulowañ wraz z najwa¿niejszymi komentarzami. Poradniki te zosta³y udostêpnione s³u¿bom kontrolnym i upowszechnione za porednictwem dzienników urzêdo-

wych. Przyczyni³o siê to do lepszego poznania uregulowañ przez spo³eczeñstwo.
Swój wk³ad do upowszechniania tych
uregulowañ wnieli partnerzy spo³eczni,
instytucje specjalizuj¹ce siê w prewencji,
a w szczególnoci Krajowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
(INRS) oraz bran¿owa organizacja do
spraw prewencji w sektorze budowlanym
i robót publicznych (OPPBTP), co znalaz³o wyraz w publikacjach i specjalistycznych broszurach omawiaj¹cych szeroko
tê tematykê.
Do przekazu informacji przyczyni³a siê
te¿ specjalistyczna prasa fachowa.
W regionalnych dyrekcjach biur pracy, zatrudnienia i szkolenia zawodowego
lub w dyrekcjach departamentalnych odbywa³y siê z inicjatywy administracji rz¹dowej zebrania informacyjne. Podobne
zebrania organizowano z inicjatywy organów ubezpieczeñ spo³ecznych (krajowa kasa ubezpieczeñ chorobowych i regionalne kasy ubezpieczeñ chorobowych)
oraz innych instytucji specjalizuj¹cych siê
w prewencji.
Od roku 1995 stosowanie przepisów
w zakresie urz¹dzeñ produkcyjnych znalaz³o siê na licie dzia³añ priorytetowych
ministerstwa pracy. S¹ to dzia³ania inspekcyjne, planowane w skali ogólnokrajowej,
które stanowi¹ przedmiot specjalnego krajowego monitoringu, realizowanego we
wspó³pracy ze s³u¿bami terenowymi administracji rz¹dowej. Inspekcje przeprowadzane w pierwszym okresie (chocia¿
odbywa³y siê w systemie dzia³añ kontrolnych) w znacznym stopniu powiêcone
by³y informowaniu przedsiêbiorstw.
Organizowane by³y tak¿e specjalistyczne szkolenia w zakresie maszyn i innych urz¹dzeñ produkcyjnych przeprowadzone przez Krajow¹ Kasê Pracowniczych Ubezpieczeñ Chorobowych
(CNAM-TS) i przez INRS oraz przez instytucje dozoru technicznego, które zorganizowa³y praktyczne szkolenia w zakresie sporz¹dzania diagnozy zgodnoci
maszyn w ramach opracowanego planu.
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Od 1993 r. INRS publikowa³ dokument
o nazwie Maszyny i urz¹dzenia produkcyjne. Dostosowanie do wymagañ, którego zadaniem by³o ukierunkowanie wysi³ków przedsiêbiorstw podczas wdra¿ania rodków technicznych niezbêdnych
w perspektywie dostosowania do wymagañ. Uzupe³nieniem tego by³y dokumenty bardziej wyspecjalizowane, np. dotycz¹ce pras do metali.
Zasada partnerstwa, zaproponowana
przez ministerstwo pracy bran¿owym organizacjom zawodowym, doprowadzi³a
do opracowania poradników przeznaczonych dla przedsiêbiorstw danego sektora
i skoncentrowanych na urz¹dzeniach produkcyjnych, najczêciej u¿ywanych w danym sektorze.

Ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa
Poza wzmo¿onymi wysi³kami s³u¿b
kontrolnych w zakresie informowania,
ma³e przedsiêbiorstwa skorzysta³y ze specjalnej pomocy bran¿owych organizacji
zawodowych oraz specjalnych rodków
pomocowych.
Bran¿owe organizacje zawodowe odegra³y wa¿n¹ rolê zarówno w informowaniu (za porednictwem prasy zawodowej
i wysy³anych informatorów), jak i w sporz¹dzaniu planów grupowych. Na podstawie wiedzy o danym sektorze i o rodzajach przedsiêbiorstw, które tworz¹ ten
sektor, w³adze bran¿owe okrela³y  po
przeprowadzeniu globalnej analizy ryzyka  problemy najczêciej spotykane oraz
propozycje rozwi¹zañ, dotycz¹ce g³ównych urz¹dzeñ produkcyjnych stosowanych w danym sektorze dzia³alnoci.
W tej sytuacji zadaniem kierowników
zainteresowanych przedsiêbiorstw (zak³adów rzemielniczych, przedsiêbiorstw
poni¿ej dwudziestu osób) by³o zasygnalizowanie s³u¿bom kontrolnym, ¿e dana
firma jest w³¹czona do planu grupowego.
Wówczas kierownik przedsiêbiorstwa by³
zwolniony z obowi¹zku sporz¹dzenia
w³asnego planu, ale nie zwolniony z jego
realizacji.
Rzemielnicy  a jest ich oko³o 800 000
(bez ma³ych przedsiêbiorstw handlowych)  mogli skorzystaæ z po¿yczek preferencyjnych wyasygnowanych przez
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departament ministerstwa zajmuj¹cy siê
rzemios³em; chodzi³o o inwestycje konieczne do dostosowania siê do wymagañ w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa i ochrony rodowiska. Górny
limit kwoty po¿yczek zosta³ ograniczony
do 300 000 FRF i do 80% wartoci inwestycji. Finansowe skutki tych po¿yczek
spowodowa³y koniecznoæ zarezerwowania na ten cel w bud¿ecie pañstwa kwoty
1 mld franków rocznie. Czêæ tych po¿yczek rzeczywicie pos³u¿y³a do wsparcia
dzia³añ maj¹cych na celu dostosowanie
maszyn i innych urz¹dzeñ produkcyjnych
do wymagañ dyrektywy.
Pomimo specjalnych wysi³ków w zakresie informowania oraz towarzyszenia
firmom w ich dzia³aniach, ma³e przedsiêbiorstwa i przedsiêbiorstwa rzemielnicze
pozostaj¹ sfer¹, w której oddzia³ywanie
dyrektywy jest wci¹¿ najs³absze.

Kontrola stosowania prawa
Obowi¹zek kontroli stosowania przepisów spoczywa na s³u¿bach inspekcji
pracy. S³u¿by te dzia³aj¹ na terytorium
ca³ej Francji i maj¹ swoje struktury na
poziomie regionów i departamentów. Istnieje ogó³em 425 sekcji inspekcji pracy.
Operacja dostosowywania do wymagañ
dyrektywy doprowadzi³a do zwiêkszenia
liczby wizyt kontrolnych w przedsiêbiorstwach, wizyt nastawionych g³ównie na
kontrolê maszyn i innych urz¹dzeñ produkcyjnych.
Zorganizowano specjalne obowi¹zkowe szkolenia maj¹ce na celu umo¿liwienie pracownikom inspekcji pracy zapoznania siê z nowymi uregulowaniami
prawnymi wynikaj¹cymi z dyrektyw
wspólnotowych, oswojenie siê z podstawowymi pojêciami technicznymi zawartymi w tych przepisach, a tak¿e ustalenie
form wdro¿enia przepisów, które od tej
pory wyranie zosta³y oparte na zasadzie
oceny ryzyka.
Wspomniane obowi¹zkowe szkolenie
trwa³o jeden tydzieñ i by³o prowadzone
przez pracowników Krajowego Instytutu
Pracy. Niezale¿nie od regularnych spotkañ departamentalnych z udzia³em
przedstawicieli wielu sekcji inspekcji pracy, powiêconych znalezieniu odpowie-

dzi na konkretne problemy, organizowane by³y równie¿ uzupe³niaj¹ce szkolenia
na poziomie francuskich regionów.
Nasilenie dzia³añ w sferze szkoleniowej znalaz³o swoj¹ kontynuacjê w opracowaniu i oddaniu do dyspozycji pracowników kontroli specjalnie dostosowanych
narzêdzi, np. szczegó³owych kart s³u¿¹cych do kontroli maszyn i urz¹dzeñ produkcyjnych.
Wdro¿enie dyrektywy, a w szczególnoci diagnozowanie parku maszynowego u¿ytkowanego w przedsiêbiorstwach
oraz monitorowanie operacji dostosowywania siê do wymagañ przez te przedsiêbiorstwa stanowi³y priorytetowe dzia³ania s³u¿b inspekcyjnych w latach 19961998.
Centralne s³u¿by ministerstwa pracy
(inspekcja pracy we Francji dzia³a w jego ramach) dostarczy³y organom terenowym wielu narzêdzi kontroli i upowszechni³y informacje niezbêdne w codziennej praktyce inspekcji pracy, a ponadto da³y one impuls i koordynowa³y
dzia³ania inspekcji w zakresie kontroli
stosowania dyrektywy. Niezale¿nie od
tego, regularnie sporz¹dza³y bilanse
z dzia³añ, opieraj¹c siê na informacjach
przekazywanych przez terenowych inspektorów.
Wdra¿anie dyrektywy obejmowa³o
dwie g³ówne fazy:
 sprawdzenie prawdziwoci diagnozy dotycz¹cej zgodnoci urz¹dzeñ, wykonanej w ich naturalnym otoczeniu
 kontrolê skutecznoci dzia³añ zmierzaj¹cych do pe³nego bezpieczeñstwa
maszyn, poczynaj¹c od najbardziej niebezpiecznych.
Jako pierwsze zadanie postawiono
przed inspektorami pracy skontrolowanie
skutecznoci i jakoci diagnozy stwierdzaj¹cej brak zgodnoci, dokonanej przez
same przedsiêbiorstwa.
Aby nadaæ ocenie ryzyka odpowiednie znaczenie, na podstawie francuskiego dekretu ustanowiono pewien obowi¹zek, który wietnie wpisuje siê w logikê
dyrektywy ramowej: jest to obowi¹zek
wpisania do wspomnianego dokumentu,
nosz¹cego nazwê plan dostosowania do
wymagañ, problematyki zwi¹zanej
z ocen¹ ryzyka w odniesieniu do maszyn
i innych urz¹dzeñ produkcyjnych.
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W celu opracowania diagnozy, przedsiêbiorstwa mog³y oprzeæ siê na bran¿owych organizacjach zawodowych, które,
jak stwierdzilimy, w zdecydowanej
wiêkszoci zawar³y porozumienia dotycz¹ce dostosowania do wymagañ (56
bran¿ podjê³o takie dzia³ania). Organizacje te wykona³y globaln¹ ocenê ryzyka
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów sprzêtu stosowanego w danej bran¿y
lub specjalnoci i przedstawi³y przedsiêbiorstwom wskazówki pomocne przy
okrelaniu priorytetów w zakresie poszczególnych rodzajów urz¹dzeñ.
Inspektorzy pracy zapewnili monitoring ilociowy informacji pochodz¹cych
z realizacji planów. Nastêpnie, metod¹
reprezentatywn¹, sprawdzili jakoæ okrelonej liczby planów, opieraj¹c siê na kryteriach wypracowanych na szczeblu lokalnym lub regionalnym.
W celu przeprowadzenia i u³atwienia
tych czynnoci kontrolnych, s³u¿by opracowa³y wiele narzêdzi kontroli i oceny:
tabele ocen, ankiety w formie tabel, wzorcowe poradniki i listy kontrolne prezentuj¹ce przepisy, kierowane do przedsiêbiorstw instrumenty informatyczne u³atwiaj¹ce dokonanie syntez ilociowych.
Oceny wykonane na szczeblu lokalnym by³y przedmiotem syntetycznych
opracowañ ogólnokrajowych. Wskazuj¹
one, ¿e wyniki ró¿ni¹ siê i s¹ uzale¿nione
od wielkoci przedsiêbiorstw.
W przedsiêbiorstwach licz¹cych powy¿ej 50 pracowników procent wykonania planów by³ wiêcej ni¿ zadowalaj¹cy;
oko³o 80 do 90% przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych ponad 50 pracowników wype³ni³o obowi¹zek i przygotowa³o plan.
Uwa¿a siê, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci wymienionych przedsiêbiorstw
plany by³y dobrej jakoci, to znaczy, ¿e
zawiera³y prawid³ow¹ inwentaryzacjê
posiadanych urz¹dzeñ i dobr¹ analizê
rodków, które trzeba by³o podj¹æ, by
dokonaæ dostosowania do wymagañ.
Innowacyjna metoda grupowego podejcia do planów pozwoli³a obj¹æ t¹ operacj¹ najwiêksz¹ liczbê ma³ych przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych do 20 pracowników i przedsiêbiorstw rzemielniczych
(we Francji jest ponad 1 150 000 przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych do 10 pracowników).

Poza ju¿ wymienionymi sektorami (mechanika, budownictwo i prace wykoñczeniowe w budownictwie), bardzo zaanga¿owane by³y bran¿e rzemielnicze: piekarnie-ciastkarnie, zak³ady naprawy samochodów, rzenicy, stolarze. Pracownicy inspekcji pracy aktywnie wspó³pracowali z tymi
bran¿ami i dokonali równie¿ oceny dzia³añ wspomnianych poredników.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e bez
zaanga¿owania siê tych bran¿owych organizacji zawodowych, operacja dostosowania do wymagañ nie mia³aby ¿adnych
szans powodzenia w ma³ych podmiotach
gospodarczych. Dostosowanie do wymagañ zosta³o te¿ znacznie u³atwione przez
propozycje preferencyjnych po¿yczek dla
rzemios³a.
Niemniej, pomimo podjêtych inicjatyw i nowatorskiego podejcia do sprawy,
bilans dzia³añ zrealizowanych w ma³ych
przedsiêbiorstwach sporz¹dzony przez
s³u¿by inspekcyjne pokazuje, ¿e osi¹gniête rezultaty w tych firmach s¹ mniej zadowalaj¹ce ni¿ w wiêkszych przedsiêbiorstwach.
Przyst¹pienie do planu grupowego
by³o czasami pojmowane przez kierownika ma³ego przedsiêbiorstwa lub przez
rzemielnika jako dzia³anie administracyjne, nieco formalne, i nie prowadzi³o do
wdro¿enia w firmie nowej formy dzia³ania, charakteryzuj¹cej siê zindywidualizowan¹ ocen¹ ryzyka zwi¹zanego z poszczególnymi maszynami i urz¹dzeniami
produkcyjnymi.
Z drugiej strony, priorytety przyjête
w celu dostosowania siê do wymagañ
by³y czasami okrelone raczej przez funkcjê kosztów do poniesienia lub jako proste techniczne podejcie, ni¿ ze wzglêdu
na rzeczywicie niebezpieczny charakter
konkretnego urz¹dzenia.
Warto na koniec podkreliæ, ¿e ma³e
i rednie przedsiêbiorstwa, nie bêd¹ce
cz³onkami bran¿owej organizacji zawodowej, pozostawa³y czêsto poza ca³¹ operacj¹.
Okaza³o siê, ¿e zainteresowanie ze
strony komisji bhp  organu wydaj¹cego
opiniê na temat planu dostosowania do
wymagañ i prezentuj¹cego tê opiniê inspekcji pracy, jest bardzo ró¿ne.
Niektórzy inspektorzy pracy podkrelaj¹ pe³ne zaanga¿owanie komisji bhp
w realizacjê i monitorowanie wykonania

planu. Wydaje siê jednak, ¿e w wielu
przedsiêbiorstwach przedstawiciele za³ogi mieli pewne trudnoci w uczestniczeniu w pocz¹tkowej operacji diagnozowania, a na dobre zaanga¿owali siê wówczas, gdy plan by³ ju¿ sfinalizowany przez
kierownika przedsiêbiorstwa. Podobnie
jak centrale zwi¹zkowe na szczeblu ogólnokrajowym, z pewn¹ rezerw¹ podeszli
oni do sprawy, uwa¿aj¹c, ¿e obowi¹zki
zwi¹zane z dostosowaniem siê do wymagañ i odpowiedzialnoæ z tym zwi¹zana
spoczywaj¹ przede wszystkim na kierowniku przedsiêbiorstwa.
Inspektorzy pracy przez uczestnictwo
w pracach komisji bhp, zachêcili przedstawicieli za³ogi do wprowadzenia metody sta³ego monitorowania operacji dostosowania urz¹dzeñ produkcyjnych do wymagañ dyrektywy. Monitoring ten u³atwiaj¹ plany zawieraj¹ce harmonogram
prac do wykonania i konieczne nak³ady
inwestycyjne.
Inspektorzy pracy stwierdzili, ¿e kampanie informacyjno-motywacyjne dotycz¹ce roli komisji bhp przynios³y ju¿ po¿¹dane rezultaty.
Po przeprowadzeniu dzia³añ zmierzaj¹cych do stosowania metody oceny ryzyka i po zapewnieniu pe³nego udzia³u
w tej operacji przedstawicieli za³ogi, inspektorzy pracy dokonali czynnoci kontrolnych w celu upewnienia siê, czy prace zosta³y wykonane, i czy nie stwierdzono braku zgodnoci.
By przeprowadziæ te kontrole w sposób systematyczny, regiony i departamenty francuskie dokona³y wyboru priorytetów, bior¹c pod uwagê lokalne warunki:
wystêpowanie i rodzaje zak³adów przemys³owych, stan i wiek maszyn i urz¹dzeñ, liczbê wypadków, znajomoæ warunków pracy w przedsiêbiorstwach,
skargi itd.
Poza regularnymi wizytami kontrolnymi w sektorach okrelonych jako priorytetowe, w pozosta³ych przedsiêbiorstwach kontrola dostosowania do wymagañ zosta³a w³¹czona do bie¿¹cej dzia³alnoci pracowników inspekcji pracy.
S³u¿by kontrolne sprawdzi³y, czy prawid³owa by³a identyfikacja priorytetów
oraz czy wybór rozwi¹zañ technicznych
by³ dostosowany do sytuacji, i czy ustalone terminy by³y przestrzegane.
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Gdy bada siê dokument opracowany
na szczeblu centralnym, to okazuje siê,
¿e operacja dostosowania do wymagañ
bezpieczeñstwa i zdolnoæ dotrzymania
terminów realizacji zale¿¹ w du¿ej mierze od tego, z jak¹ uwag¹ wykonano
wstêpn¹ diagnozê oraz od tego, jakie by³o
wewnêtrzne zaanga¿owanie samego
przedsiêbiorstwa.
Tam, gdzie bran¿owe organizacje zawodowe wykona³y prawid³owo pracê i plan
dostosowania do wymagañ by³ dobry, realizacja by³a skuteczna i prawid³owa.
A oto g³ówne trudnoci, na jakie natrafi³y przedsiêbiorstwa:
 trudnoci stwarzane przez stare maszyny lub przez maszyny specjalne
 koszt dostosowania do wymagañ
 liczba maszyn, które mog¹ byæ dostosowane do wymagañ tylko po interwencji samego producenta, ze wzglêdu
na skomplikowane funkcjonowanie tych
maszyn i monopolistyczn¹ pozycjê ich
producenta
 trwa³oæ rozwi¹zañ dostosowawczych: os³ony s¹ czêsto zdejmowane
przez operatorów, zw³aszcza wtedy, gdy
nie zosta³y zaprojektowane z uwzglêdnieniem ró¿nych sytuacji, na jakie trafiaj¹
operatorzy w poszczególnych fazach produkcyjnych
 niedoszacowanie rodków organizacyjnych: zosta³o stwierdzone, ¿e wiele
wypadków zdarza siê w czasie fazy nastawiania, czyszczenia lub konserwacji,
poniewa¿ w odniesieniu do tych czynnoci brakuje przepisów w zakresie organizacji i u¿ytkowania urz¹dzeñ.

Ocena skutecznoci
Trudno jest ustaliæ jednostkê do mierzenia tej skutecznoci. Wymaga³aby ona
skomplikowanego projektowania, tak aby
³¹czy³a wskaniki ekonomiczne i spo³eczne, obecnie czêsto niedostêpne.
Z tego powodu podjêto decyzjê o przeprowadzeniu badania ankietowego na reprezentatywnej próbie kierowników
przedsiêbiorstw i pracowników. Prezentowane poni¿ej oceny wynikaj¹ g³ównie
z analizy odpowiedzi udzielonych na pytania kwestionariusza dostarczonego
przez zewnêtrzn¹ firmê konsultingow¹.
O ile mo¿na sobie pozwoliæ na stwierdzenie, ¿e pozytywne zmiany towarzysz¹
wprowadzaniu uregulowañ prawnych
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w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny
pracy, to by³oby niemo¿liwe, w sposób
naukowy i obiektywny zdefiniowaæ ich
bezporedni¹ wspó³zale¿noæ.
By³oby jeszcze trudniej tego dokonaæ
w specyficznym sektorze urz¹dzeñ produkcyjnych, wiedz¹c, ¿e wypadki zwi¹zane z maszynami ocenia siê na oko³o 6%.
Ta stosunkowo niewielka liczba powoduje, ¿e rzeczywiste oszacowanie zmian
w tendencji jest jeszcze trudniejsze.
Niemniej, z przeprowadzonej ankiety
wynika, ¿e wiêkszoæ przedsiêbiorstw
ocenia jako korzystne nowe przepisy
dotycz¹ce wypadków przy pracy, zarówno jeli chodzi o liczbê zwolnieñ chorobowych, jak i ogólnie  o warunki pracy. Ma³e przedsiêbiorstwa uwa¿aj¹, ¿e
jeli chodzi o zwolnienia chorobowe, to
efekty s¹ trudne do zmierzenia.
Znaczna wiêkszoæ przedsiêbiorstw
twierdzi, ¿e dokona³a oceny i identyfikacji ryzyka potencjalnego lub istniej¹cego
(45%). Je¿eli chodzi o ma³e przedsiêbiorstwa, to takie odpowiedzi s¹ szczególnie
znacz¹ce, g³ównie w sektorze budownictwa: 41% twierdzi, ¿e ocena zosta³a dokonana w czasie ostatnich piêciu lat (67%
w przemyle drzewnym).
Nie jest jednak pewne, czy wszystkie
przedsiêbiorstwa w pe³ni zrozumia³y filozofiê tego podejcia. Mo¿na sobie równie¿ wyobraziæ, ¿e tak naprawdê, wiele
dotychczas stosowanych w przedsiêbiorstwach praktyk w zakresie prewencji jest
na tyle zgodnych z t¹ now¹ filozofi¹, ¿e
mog¹ byæ one obecnie uwa¿ane za przejaw wp³ywu nowego podejcia.
Nastêpnym zgodnie przyjêtym pomys³em jest koniecznoæ wprowadzania
dzia³añ prewencyjnych w jak najwczeniejszej fazie, co zreszt¹ jest zgodne z filozofi¹ tego podejcia. W tym w³anie
duchu 46% du¿ych przedsiêbiorstw odpowiedzia³o, ¿e próbowa³o zlikwidowaæ
zagro¿enia od d³u¿szego czasu, a 42% 
¿e w ci¹gu ostatnich piêciu lat.
Podobnie, odpowiedzi dotycz¹ce refleksji w sferze polityki prewencyjnej
(38%  od dawna, 39%  od piêciu lat)
wiadcz¹ o rosn¹cej woli w³¹czenia typowych rodków zapobiegawczych do globalnej polityki zdefiniowanej dla ca³ego
przedsiêbiorstwa.
O ile du¿e przedsiêbiorstwa maj¹ opiniê raczej korzystn¹ o skutkach wprowadzenia rodków w firmie, to ma³e przed-

siêbiorstwa wyra¿aj¹ bardziej zró¿nicowane opinie.
Je¿eli chodzi o programowanie (realizacja planu dostosowania do wymagañ), to 40% przedsiêbiorstw deklaruje,
¿e okrelenie priorytetów zosta³o ju¿ od
dawna dokonane. Do tej odpowiedzi trzeba jednak podejæ z ostro¿noci¹; 30%
du¿ych przedsiêbiorstw deklaruje, ¿e pos³ugiwa³o siê planem dostosowania do
wymagañ ju¿ od dawna, nawet wtedy, gdy
nie by³o takiego obowi¹zku.
Podane liczby, a mianowicie: 48%
przedsiêbiorstw, które prowadz¹ programowanie od piêciu lat (65% w przemyle drzewnym) lub 50% du¿ych przedsiêbiorstw owiadczaj¹cych, ¿e stosuj¹ plan
dostosowania do zgodnoci od piêciu lat
 pozwalaj¹ precyzyjniej wskazaæ te
przedsiêbiorstwa, które rzeczywicie
wpisa³y siê w strategiê dostosowania siê
do wymagañ, wynikaj¹c¹ z omawianej
dyrektywy.
Powy¿sza proporcja jest interesuj¹ca
i ukazuje rzeczywiste wdro¿enie zasady
programowania opartego na sformu³owaniu priorytetów. Sektorami, w których ta
tendencja jest najbardziej zauwa¿alna, s¹:
przemys³ metalurgiczny, przemys³ drzewny i budownictwo.
Ogólnie rzecz bior¹c, 44% przedsiêbiorstw deklaruje, ¿e w ci¹gu ostatnich
piêciu lat postêpowa³o zgodnie z zapisami planów (65% w przemyle drzewnym,
44% w przemyle metalurgicznym, 34%
w budownictwie). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
je¿eli chodzi o pracowników, którzy obs³uguj¹ maszyny, to 59% s¹dzi, ¿e maszyny te s¹ bardziej bezpieczne, a 52% 
¿e w ci¹gu ostatnich piêciu lat bezpieczeñstwo maszyn siê poprawi³o.
Opinie te wiadcz¹ o pewnej tendencji, a mianowicie o tendencji do wyranego postêpu w zakresie bezpieczeñstwa
maszyn. Na pytanie o udzia³ pracowników w wyborze rodków poprawiaj¹cych
bezpieczeñstwo, odpowiedzi podzieli³y
siê w równej proporcji na pozytywne i negatywne.
44% przedsiêbiorstw odpowiedzia³o,
¿e ju¿ od dawna zast¹pi³y maszyny nie
spe³niaj¹ce wymagañ. Jednak¿e 38%
owiadczy³o, ¿e mia³o to miejsce w ci¹gu ostatnich piêciu lat. W przemyle
drzewnym 68% przedsiêbiorstw odpowiedzia³o, ¿e zast¹piono ju¿ maszyny nie
spe³niaj¹ce wymagañ nowym, zgodnym
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z dyrektyw¹ sprzêtem, g³ównie w okresie ostatnich piêciu lat. Wydaje siê, ¿e
w tym sektorze wdra¿anie przepisów
przybra³o g³ównie formê modernizacji
parku maszynowego.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e skutki
odnowy parku maszynowego s¹ mniej
postrzegane przez samych pracowników.
Kiedy wemie siê pod uwagê odpowiedzi dotycz¹ce ewentualnej wymiany
maszyn istniej¹cych na maszyny bardziej
bezpieczne (24% odpowiedzi pozytywnych, 50% odpowiedzi negatywnych,
udzielonych przez pracowników obs³uguj¹cych maszyny), to wydaje siê, ¿e zdaniem pracowników wysi³ki prowadz¹ce
do dostosowania siê do wymagañ doprowadzi³y raczej do poprawy istniej¹cych
urz¹dzeñ, ni¿ do ich wymiany.
Równolegle z dostosowaniem do wymagañ, skuteczne stosowanie dyrektywy
musi zawieraæ drugi element, a mianowicie politykê zmierzaj¹c¹ do ich odpowiedniego utrzymania i konserwacji.
Wyniki badania ankietowego pokaza³y, ¿e przedsiêbiorstwa daj¹ dowody troski o zapewnienie trwa³ego charakteru
dostosowania do wymagañ, i ¿e w tym
celu opracowuj¹ stosowne rodki.
Je¿eli chodzi o oddzia³ywanie na organizacjê pracy, bêd¹c¹ przecie¿ kluczow¹ zmienn¹, to opinie s¹ podzielone.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e w budownictwie ponad 70% przedsiêbiorstw uwa¿a,
i¿ skutki s¹ korzystne.

Informowanie
i wspó³udzia³ pracowników
Jest dziedzina, w której pozosta³o jeszcze sporo do zrobienia: po rozpoczêciu
pracy w przedsiêbiorstwie zaledwie po³owa pracowników ocenia, ¿e zosta³a
w sposób wystarczaj¹cy poinformowana
o tym, jakie s¹ przepisy bezpieczeñstwa.
Tego rodzaju informacja wystêpuje
jeszcze rzadziej w ma³ych przedsiêbiorstwach, gdzie rozmowy i uzgodnienia
w sprawach prewencji i bezpieczeñstwa
nie odbywaj¹ siê w sposób regularny; zdarza siê, ¿e takiej informacji w ogóle brakuje. Inaczej w du¿ych przedsiêbiorstwach,
gdzie, wed³ug oceny pracowników, maj¹
oni okazjê rozmawiaæ na ten temat z bezporednimi prze³o¿onymi. Okaza³o siê
natomiast, ¿e miêdzy sob¹ pracownicy czêsto rozmawiaj¹ na te tematy.

Ten formalny niedobór informacji
musi byæ jednak z³agodzony, gdy¿ z drugiej strony pracownicy oceniaj¹, ¿e zostali stosunkowo dobrze poinformowani na temat tego, w jaki sposób siê chroniæ czy zapobiegaæ ryzyku, a ponadto
s¹ pewni co do tego, ¿e maj¹ prawo opuciæ stanowisko pracy w razie powa¿nego lub bezporedniego zagro¿enia.
Okaza³o siê, ¿e kwestie bezpieczeñstwa i higieny pracy w przedsiêbiorstwach nabieraj¹ niew¹tpliwie wiêkszej
rangi wraz z rosn¹c¹ zbie¿noci¹ punktów widzenia przedsiêbiorców i pracowników. Ten postêp jest jednak ró¿ny w ró¿nych bran¿ach i pozostaje na
najni¿szym poziomie w ma³ych przedsiêbiorstwach.
Rozumuj¹c w kategoriach wydajnoci, przedsiêbiorstwa s¹dz¹, ¿e wprowadzone rodki maj¹ korzystny wp³yw na
ich produktywnoæ. Wdro¿enie dyrektywy, wymagaj¹ce rewizji rozwi¹zañ
w organizacji pracy, poprawy w zakresie szkolenia i informowania pracowników i przegl¹du u¿ywanych maszyn,
zak³ada modernizacjê i racjonalizacjê
procesów produkcyjnych, co podnosi
efektywnoæ. Daje siê to bardziej odczuæ w takich sektorach, jak przemys³
drzewny, gdzie nast¹pi³a najwiêksza
odnowa urz¹dzeñ produkcyjnych.
W zwi¹zku z tym nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e poprawa bezpieczeñstwa
urz¹dzeñ jest przyjmowana bardzo pozytywnie przez pracowników, zarówno
jeli chodzi o ochronê przed zagro¿eniami, jak i w kategoriach wydajnoci.
56% sporód nich odpowiada, ¿e poprawa bezpieczeñstwa nie powoduje zwolnienia tempa pracy, 89% dodaje, ¿e ma
ona skutek bardzo pozytywny: lepiej
siê pracuje, a 75% stwierdza, ¿e nie
zgadza siê z opini¹, i¿ mog³aby mieæ
ujemne skutki dla wydajnoci.
Wydaje siê, ¿e pozytywne skutki s¹
mniej wyrane jeli chodzi o konkurencyjnoæ, ale mo¿e to wynikaæ z faktu,
i¿ skutki te s¹ mniej odczuwalne, bo
trudniejsze do zmierzenia, jak to zosta³o podkrelone w odpowiedziach. Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e te efekty s¹ postrzegane jako korzystne dla konkurencyjnoci w du¿ych przedsiêbiorstwach
budowlanych, metalurgicznych i przemys³u drzewnego.

Trudno jest równie¿ zmierzyæ oddzia³ywanie dyrektywy na zatrudnienie. Mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e w badaniu ankietowym 58% pracowników odpowiedzia³o, i¿ rodki zmierzaj¹ce do poprawy
bezpieczeñstwa to co dobrego, bo mo¿e
to spowodowaæ utworzenie nowych
miejsc pracy.
Wdra¿anie dyrektywy by³o okazj¹ do
przebudowy uregulowañ prawnych w zakresie u¿ytkowania maszyn i innych urz¹dzeñ produkcyjnych, w³¹czenia do codziennej praktyki oceny ryzyka i programowania dzia³añ.
Wspó³udzia³ bran¿owych organizacji
zawodowych we wdra¿aniu dyrektywy
stanowi równie¿ bardzo interesuj¹cy precedens w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Bilans wdra¿ania zostanie
uzupe³niony o elementy nades³ane przez
bran¿owe organizacje zawodowe, które
poproszono o dostarczenie ich w³asnych
wniosków dotycz¹cych stosowania przepisów dyrektywy.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e udzia³ organizacji bran¿owych mia³ dalszy ci¹g
przy wdra¿aniu dyrektywy 95/63/WE,
która znowelizowa³a dyrektywê bazow¹
(89/655/EWG), do³¹czaj¹c do niej kilka
przepisów ogólnych oraz postanowienia
dotycz¹ce urz¹dzeñ do podnoszenia ciê¿arów i osób oraz maszyn mobilnych.
W zwi¹zku z tym opublikowano nowe
poradniki, pomagaj¹ce w dostosowaniu
siê do wymagañ.
Chocia¿ w rzeczywistoci trudno jest
dokonaæ efektywnego pomiaru stosowania uregulowañ prawnych, to nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e doprowadzi³y one do zrewidowania podejcia do spraw zapobiegania ryzyku zawodowemu zwi¹zanemu
z u¿ytkowaniem urz¹dzeñ produkcyjnych. Nast¹pi³a tak¿e ogólna poprawa
poziomu bezpieczeñstwa, która absolutnie nie wyklucza wzrostu wydajnoci czy
wzmocnienia pozycji przedsiêbiorstwa na
konkurencyjnym rynku.
Te pozytywne skutki s¹ jednak mniej
odczuwalne w ma³ych przedsiêbiorstwach, do których o wiele trudniej jest
dotrzeæ i które maj¹ dodatkowo trudnoci z zaanga¿owaniem zasobów ludzkich
i finansowych, koniecznych do zmodernizowania maszyn i innych urz¹dzeñ produkcyjnych, w³¹czonych do dynamicznej
polityki w zakresie prewencji.

29

