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polskim stanowisku negocja-
cyjnym dotycz¹cym bezpie-
czeñstwa i higieny pracy pod-

kre�la siê potrzebê doprowadzenia prawo-
dawstwa polskiego do pe³nej zgodno�ci
ze standardami wyznaczonymi przez dy-
rektywy Wspólnot. Stanowi to kontekst
do opracowania i realizacji projektu PHA-
RE 2002 �Wprowadzenie �rodków mo-
tywuj¹cych w celu propagowania bezpie-
czeñstwa i higieny pracy w sektorze ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstw�, który ma
na celu zwiêkszenie zdolno�ci polskich
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw do
sprostania wymogom  w obszarze bezpie-
czeñstwa i higieny pracy, a przez to u³a-
twienie wdra¿ania tych wymogów.

Priorytetem dzia³añ realizowanych
w ramach tego projektu bêdzie kwestia
bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia
pracowników.

Nie jest to pierwszy projekt w tej dzie-
dzinie realizowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Zakoñczy³a
siê bowiem realizacja projektu w ramach
PHARE 99 pn. Dalsze przyjmowanie
i wdra¿anie ustawodawstwa Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy, którego podsumowaniem
jest miêdzynarodowa konferencja (która
odby³a siê w czerwcu br. w Krakowie,
przyp. red.).

Uzyskane rezultaty s¹ punktem wyj-
�ciowym do realizacji projektu PHARE
2002 i bêd¹ wykorzystane przy jego reali-
zacji.

Celem strategicznym nowego projek-
tu jest zwiêkszenie zdolno�ci polskich
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw do
wprowadzenia w ¿ycie i egzekwowania
wymogów dorobku prawnego UE w ob-
szarze bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Cel ten bêdzie realizowany przez:

1) prowadzenie badañ nad warunka-
mi pracy, z my�l¹ o ergonomicznym po-

mgr MALA BIELAWSKA
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

Projekt PHARE 2002
�Wprowadzenie �rodków motywuj¹cych

w celu propagowania bezpieczeñstwa i higieny pracy
w sektorze ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw�

dej�ciu ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
w nastêpuj¹cych sektorach: budownic-
two, przemys³ chemiczny � przetwórstwo
gumy i tworzyw sztucznych

2) zwiêkszenie zdolno�ci pracodaw-
ców, pracowników i przedstawicieli izb
przemys³owo-handlowych do realizacji
dzia³añ zwi¹zanych z wdra¿aniem, ocen¹
i popraw¹ bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy oraz warunków pracy

3) zachêcanie ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw do rozwijania kultury bezpie-
czeñstwa i higieny pracy.

Badania bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy dotycz¹ce rozwoju �rodowiska pracy,
skutków dla zdrowia i bezpieczeñstwa s¹
zasadnicz¹ czê�ci¹ niniejszego projektu.
Zamierza siê zainicjowaæ lub zintensyfi-
kowaæ badania w nastêpuj¹cych obsza-
rach:

� wp³yw nadmiernego stresu i postrze-
gania zagro¿enia przez pracowników na
czêstotliwo�æ wystêpowania wypadków,
chorób zawodowych i chorób zwi¹za-
nych z prac¹

� wp³yw nowych technologii i technik
produkcyjnych na bezpieczeñstwo i higie-
nê pracy

� nara¿enie pracowników na potencjal-
ne ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeñ-
stwa, np. �rodki chemiczne i py³y oraz
czynniki fizyczne.

W ramach  pierwszego celu projektu,
zostan¹ przeprowadzone badania zmierza-
j¹ce do oceny potrzeb w zakresie warun-
ków pracy, nowych procesów i organiza-
cji pracy oraz opracowane techniczne �rod-
ki prewencji dla dwóch sektorów: budow-
nictwa i przemys³u chemicznego � prze-
twórstwa gumy i tworzyw sztucznych.

W ramach drugiego celu planuje siê
utworzenie sieci specjalistów gotowych do
prowadzenia szkoleñ i konsultacji w zakre-
sie bhp bezpo�rednio w zak³adach pracy.
Bêdzie to grupa 160 specjalistów przeszko-

lonych i certyfikowanych przez Centralny
Instytut Ochrony Pracy. Planuje siê tak¿e
przeszkolenie w dziedzinie bhp oko³o 1300
osób � przedstawicieli organizacji pracow-
ników, pracodawców oraz bran¿owych izb
przemys³owo-handlowych.

W ramach trzeciego celu projektu pla-
nowane jest przyznanie oko³o 200-250
grantów. Zostan¹ one przeznaczone na
dofinansowanie doradztwa w dziedzinie
bhp oraz na dofinansowanie zakupu do-
datkowego sprzêtu ochronnego i wymia-
nê sprzêtu roboczego nie spe³niaj¹cego
wymagañ bezpieczeñstwa.

Granty na us³ugi doradcze zapewni¹
wspó³finansowanie wdra¿ania planu po-
prawy bezpieczeñstwa dotycz¹cego zaso-
bów ludzkich (szkolenia) oraz instrumen-
tów organizacyjnych. Pokryj¹ one do 60%
kosztów us³ug doradczych �wiadczonych
na rzecz ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw, przy czym ca³kowita kwota gran-
tu dla ka¿dego przedsiêbiorstwa wynie-
sie do 4000 Euro.

Granty inwestycyjne zapewni¹ dofi-
nansowanie zakupu dodatkowych urz¹-
dzeñ ochronnych i/lub wymianê sprzêtu
nie spe³niaj¹cego wymagañ prawnych
w zakresie bhp. Pokryj¹ one do 25% ca³-
kowitego mo¿liwego kosztu netto projek-
tu, a pozosta³a czê�æ zostanie sfinansowa-
na z kredytów bankowych i ze �rodków
w³asnych firm. Ca³kowita kwota grantu

Aby otrzymaæ grant inwestycyjny lub doradczy,
ma³e b¹d� �rednie przedsiêbiorstwo musi opracowaæ
projekt przedstawiaj¹cy plan poprawy stanu bezpie-
czeñstwa, obejmuj¹cy:

� najistotniejsze aspekty ekonomiczne stosowa-
nych procesów produkcyjnych, prezentacje oceny
ryzyka

� okre�lenie kluczowych kwestii z punktu widze-
nia bezpieczeñstwa i �rodków prewencyjnych, okre-
�lenie priorytetów i celów

� harmonogram wdra¿ania
� oczekiwane rezultaty i koszty wdra¿ania.
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na zakup urz¹dzeñ dla ka¿dego przedsiê-
biorstwa bêdzie wynosiæ od 5000 do
50 000 Euro (mo¿liwo�æ wsparcia przed-
siêbiorstw, dla których wprowadzenie pla-
nu poprawy bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia spowodowa³oby powa¿ne obci¹-
¿enia finansowe).

Projekt bêdzie wdra¿any pod auspicja-
mi Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej we wspó³pracy z Ministerstwem Go-
spodarki oraz Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci (PARP), jako agencj¹
wdra¿aj¹c¹.

Dzia³ania szkoleniowe bêd¹ realizowa-
ne przez Centralny Instytut Ochrony Pra-
cy na podstawie umów zawieranych po-
miêdzy CIOP a PARP. Instytut zosta³
przygotowany do pe³nienia tej roli po-
przez uczestnictwo w projekcie PHA-
RE�99 (pomoc techniczna i szkolenia).

Wszystkie dzia³ania bezpo�rednio
wspieraj¹ce ma³e i �rednie przedsiêbior-
stwa bêd¹ realizowane w ramach zinte-
growanego krajowego systemu wsparcia
dla takich przedsiêbiorstw, opracowane-
go na podstawie projektów realizowanych
w ramach PHARE 2000, anga¿uj¹cego na
poziomie krajowym PARP, a na poziomie
regionalnym � regionalne instytucje finan-
sowe, pe³ni¹ce rolê regionalnych przed-
stawicielstw Agencji.

Granty bêd¹ transferowane na podsta-
wie  indywidualnych umów zawieranych
pomiêdzy PARP a przedsiêbiorstwami,
po przedstawieniu odpowiednich doku-
mentów, potwierdzaj¹cych realizacjê
us³ugi i/lub zakup sprzêtu oraz sfinanso-
wanie czê�ci kosztów przez klienta przed-
siêbiorstwa. Wybór wniosków bêdzie do-
konywany przez komisjê na zasadach
otwartej i jawnej procedury, zgodnej z 
procedurami PHARE. Regionalne insty-
tucje finansowe bêd¹ odpowiedzialne  za
identyfikowanie i pozyskiwanie odpo-
wiednich ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw oraz zapewnienie im doradztwa
�pierwszego kontaktu�.

Us³ugi doradcze bêd¹ zamawiane
przez dane przedsiêbiorstwo bezpo�red-
nio u akredytowanych dostawców. Po-
szczególne przedsiêbiorstwa wybior¹ od-
powiedniego dostawcê z listy wybranych
wcze�niej firm, które potwierdzi³y zdol-
no�æ do �wiadczenia okre�lonej us³ugi
przewidzianej w programie grantów.
Weryfikacja �technicznych ofert instytu-
cji� �wiadcz¹cych dane us³ugi bêdzie
mia³a miejsce w fazie wstêpnej procesu
przygotowywania wniosku o grant, gdy
dane przedsiêbiorstwo � ma³e i �rednie ma
mo¿no�æ, przy wsparciu ze strony regio-
nalnych instytucji finansowych, zapozna-
nia siê z konkurencyjnymi ofertami z li-
sty firm i porównania ofert.

Oczekiwane wyniki projektu to:
� przeprowadzenie badañ warunków

pracy w dwóch sektorach: budownictwie
oraz przemy�le chemicznym � przetwór-
stwo gumy i tworzyw sztucznych

� opracowanie technicznych �rodków
prewencji

� przygotowanie poradników i wy-
tycznych okre�laj¹cych standardy jako�ci
szkoleñ i us³ug doradczych

� stworzenie sieci konsultantów bhp
posiadaj¹cych certyfikaty CIOP

� rozwijanie umiejêtno�ci w zakresie
bhp w�ród pracowników ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw oraz przedstawicieli bran-
¿owych izb przemys³owo-handlowych

� wsparcie doradcze dla ma³ych i �red-
nich przedsiêbiorstw

� wsparcie inwestycyjne dla ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw na zakup no-
wych urz¹dzeñ.

Ca³kowity bud¿et projektu wyniesie
18,820  miliona Euro, w tym: wk³ad PHA-
RE to 4,5 miliona Euro, wspó³finansowa-
nie z bud¿etu pañstwa � 1,180  miliona
Euro, natomiast wk³ad sektora prywatne-
go planowany jest na 13,140 miliona Euro.

Rozpoczêcie projektu planowane jest
w styczniu 2003 r., a zakoñczenie � w lip-
cu 2005 r.

utorzy Bia³ej Ksiêgi Komisji Eu-
ropejskiej Nauczanie i uczenie
siê � na drodze do ucz¹cego siê

spo³eczeñstwa traktuj¹ równouprawnie-
nie inwestycji materialnych i nak³adów na
kszta³cenie oraz inwestowanie w kompe-
tencje jako g³ówny czynnik konkurencyj-
no�ci spo³eczeñstw i indywidualnej przy-
datno�ci w zatrudnieniu. Prognozuj¹, ¿e
zawody i kwalifikacje stawaæ siê bêd¹
bardziej elastyczne, a zdobyta wiedza bê-
dzie wystarczaæ  na krócej. Poza spe³nia-
j¹cym istotne zadania systemem szkol-
nym, wa¿niejszym terenem inicjatyw
edukacyjnych stawaæ siê bêdzie o�wiata
ustawiczna - kszta³cenie i dokszta³canie
doros³ych. Prognozuje siê równie¿, ¿e
znaczn¹ czê�æ obowi¹zków z tego zakre-
su bêd¹ musia³y przej¹æ przedsiêbiorstwa,
wnosz¹c w proces zdobywania umiejêt-
no�ci  dzia³ania poparte do�wiadczeniem
i niezbêdn¹ praktyk¹. System ten, poza
elastyczno�ci¹ programów kszta³cenia
i doskonalenia, bêdzie te¿ w coraz wiêk-
szym stopniu wymaga³ uwzglêdniania
zró¿nicowanych sytuacji i cech ludzi do-
ros³ych.

Procesom tym podlega równie¿ edu-
kacja w dziedzinie bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy. Faktycznie, ze wzglêdu na
ró¿ne praktyczne trudno�ci zwi¹zane
z uwzglêdnianiem tej problematyki
w programach nauczania szkó³ i uczelni,
aktywniejsz¹ rolê edukacyjn¹ spe³nia ry-
nek o�wiaty ustawicznej. Ma on jednak
w tym procesie wiele  do nadrobienia ze
wzglêdu na:

� znaczne zapó�nienia metodyczne,
zwi¹zane z przygotowaniem kadr organi-
zatorów i wyk³adowców oraz brakiem
do�wiadczeñ

� nieukszta³towany rynek jednostek
edukacyjnych, z przewag¹ ma³ych, nie
inwestuj¹cych w kompetencje i bazê

� z³e na ogó³ do�wiadczenia z odby-
wanych dot¹d obowi¹zkowych szkoleñ,
pejoratywne skojarzenia  z �bhp� itd.

Kluczem do wszystkich sukcesów
edukacyjnych jest jednak wypracowanie
efektywnego systemu o�wiaty szkolnej
i akademickiej. Tam w³a�nie kszta³tuj¹ siê
pocz¹tki spo³eczeñstwa ucz¹cego siê.
W wielu krajach Unii Europejskiej w sys-
temie o�wiaty szkolnej zdobywa siê pod-
stawow¹ wiedzê z zakresu kultury bez-
pieczeñstwa, potwierdza siê jej opanowa-
nie odpowiednim zapisem w dokumen-
cie koñcz¹cym edukacjê.

Dlatego te¿ nie jest  najistotniejszy for-
malnoprawny punkt widzenia, który zo-
sta³ zagwarantowany, lecz praktyczne
trudno�ci zwi¹zane z uwzglêdnianiem tej


