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Zasady kszta³towania warunków pracy
wed³ug uregulowañ konwencji MOP i dyrektyw WE
podejciu krajów rozwiniêtych do problematyki
ochrony cz³owieka w rodowisku pracy zasz³y w
ostatnim piêædziesiêcioleciu znaczne zmiany.
W Europejskiej karcie socjalnej (1961 r.) mówi siê o prawie do
bezpieczeñstwa i higieny pracy. W póniejszych aktach prawnych pojawia siê termin bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia.
Rozwiniêcie treci tego terminu znajdujemy w dyrektywie ramowej 89/391/EWG W sprawie wprowadzenia rodków w celu
zwiêkszenia bezpieczeñstwa i poprawy zdrowia pracowników
podczas pracy. W Europejskiej karcie socjalnej (1989 r.) pojawia siê tak¿e termin ochrona zdrowia i bezpieczeñstwo pracowników.
A wiêc, nowoczesne prawo wspólnotowe nie ogranicza siê
do ochrony cz³owieka przed zagro¿eniami w rodowisku pracy, ale traktuje tak¿e o zachowaniu jego zdrowia. Aby osi¹gn¹æ ten cel, nie wystarczy zapewniæ, ¿e w rodowisku pracy nie
ma czynników szkodliwych. Trzeba równie¿ podj¹æ dzia³ania w
celu zachowania zdrowia, rozumianego, wg definicji zawartej w
Konstytucji wiatowej Organizacji Zdrowia, nastêpuj¹co:
Zdrowie jest stanem pe³nego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a nie tylko braku choroby.
Tak wiêc, niezbêdne jest uruchomienie w rodowisku pracy
licznych mechanizmów aktywnie wspomagaj¹cych kszta³towanie siê tego dobrego samopoczucia. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e nie
staæ nas na to w Polsce. Nie uporalimy siê jeszcze ze znacznymi przekroczeniami wartoci najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych w rodowisku pracy, a
mówimy o potrzebie dobrego samopoczucia, które jawi siê tu
jako luksus! Jednak, jak wskazuj¹ dowiadczenia krajów rozwiniêtych, odsuniêcie tego problemu na póniej drogo by nas
kosztowa³o.
Kiedy mówimy o zachowaniu zdrowia, które jako dobre samopoczucie nie tylko fizyczne, lecz tak¿e psychiczne i socjalne
jest kategori¹ zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej oceny
dokonywanej przez cz³owieka, istotne staje siê uwzglêdnienie
partycypacji pracowników w kszta³towaniu warunków pracy.
Jest oczywiste z punktu widzenia psychosocjologii cz³owieka,
¿e wp³yw na rozwój wydarzeñ i uczestniczenie w nich zwiêkszaj¹ ich akceptacjê i zmniejszaj¹ uci¹¿liwoæ zwi¹zan¹ z realizacj¹ zadañ.
Ewolucjê podejcia do tej problematyki przedstawia m.in.
Europejska karta socjalna z 1961 r., która zobowi¹zuje pañstwo do wydawania odpowiednich przepisów dotycz¹cych bhp
oraz zapewnienia rodków kontroli ich przestrzegania i, w razie
potrzeby, konsultowania siê z organami pracodawców i pracowników co do rodków zmierzaj¹cych do polepszenia bezpieczeñstwa zawodowego i higieny.

W Protokole dodatkowym do europejskiej karty socjalnej z
1988 r. znajdujemy ju¿ dalej id¹ce zobowi¹zania pañstwa do
przyjêcia i popierania rodków, które pracownikom i ich przedstawicielom pozwol¹ nie tylko na konsultacje, lecz tak¿e na udzia³
w kszta³towaniu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w swoim
zak³adzie pracy.
W Europejskiej karcie socjalnej z 1996 r. powtórzono wczeniej ju¿ wymienione rodki oraz zwrócono uwagê na koniecznoæ stworzenia spójnej i systematycznie aktualizowanej polityki krajowej w dziedzinie kszta³towania bezpieczeñstwa, ochrony zdrowia i rodowiska pracy, k³ad¹c nacisk na zapobieganie
wszelkim zagro¿eniom tych wartoci.

Na poziomie uregulowañ Rady Europy widaæ wiêc ewolucjê pojêcia kszta³towania warunków pracy od nadzoru
pañstwa (1961 r.) poprzez udzia³ pracowników (1988 r.) a¿
do dzia³ania równoleg³ego, pañstwa i pracodawcy z jego s³u¿bami zak³adowymi (1996 r.).
W specjalnym Programie przedsiêwziêæ wspólnot (1974 r.),
wród zasadniczych celów wymieniono poprawê warunków pracy, zaliczaj¹c prawo pracowników do ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa do praw socjalnych.
Mówi siê w tym dokumencie o potrzebach pracowników nie
tylko w zakresie szkolenia i informacji o zagro¿eniach zawodowych, lecz tak¿e koniecznoci ich wspó³dzia³ania w tej dziedzinie z pracodawc¹.
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W za³¹czniku, w sprawie polityki socjalnej do protokó³u z
Maastrich (1991 r.) wród kompetencji socjalnych Wspólnoty
wymieniono zw³aszcza poprawê warunków rodowiska pracy

w celu ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa pracowników. W art.
87 Uk³adu Stowarzyszeniowego dotycz¹cym wspó³pracy w
dziedzinie socjalnej, podkrela siê, ¿e g³ównym celem tej wspó³pracy jest poprawa poziomu bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników (zapewnienie pomocy technicznej, wymiana ekspertów,
wspó³praca przedsiêbiorstw, szkolenia).
Niezmiernie wa¿ne jest stwierdzenie, ¿e w prawie wspólnotowym bezpieczeñstwo i ochronê zdrowia pracowników
postrzega siê nie tylko jako indywidualny interes pracownika, lecz tak¿e jako interes spo³eczny, polegaj¹cy na d¹¿eniu
do powszechnego polepszenia warunków rodowiska pracy. Regulacje wspólnotowe w tej dziedzinie s¹ wiêc wyrazem d¹¿enia do realizacji interesu publicznego.
Ogromny postêp w opracowywaniu nowych regulacji Wspólnoty Europejskiej datuje siê od 1986 r. kiedy Jednolitym Aktem
Europejskim wprowadzono do Traktatu Rzymskiego artyku³y
100A i 118A, które w obszarach dotycz¹cych zarówno Wspólnego Rynku, jak i bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, ustali³y
zasadê przyjmowania dyrektyw przez cz³onków UE na podstawie wiêkszoci kwalifikowanej.
Dyrektywy wydane na podstawie artyku³u 100A Traktatu
dotycz¹, tzw. harmonizacji technicznej, która okrela maksymalny poziom ochrony w zakresie zdrowia, bezpieczeñstwa i
ochrony rodowiska.
Natomiast dyrektywy wydawane na podstawie artyku³u 118A
Traktatu dotycz¹ szczególnie ochrony zdrowia i maj¹ charakter
norm minimalnych, tzn. nie naruszaj¹ bardziej korzystnych regulacji krajowych.
Na kszta³towanie warunków bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w rodowisku pracy niew¹tpliwie wiêkszy wp³yw maj¹ regulacje wydane na podstawie art. 100A.
Jako graniczn¹ datê w ewolucji prawa wspólnotowego w
dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy przyjmuje siê 1988
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rok, czyli datê podpisania Trzeciego Programu Wspólnoty w tej
dziedzinie.
Dyrektywy, które zosta³y wydane po tym okresie, s¹ oparte
na dyrektywie ramowej 89/391/EWG.
W grupie dyrektyw wydanych na podstawie art.100A na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹:
 dyrektywa 89/392 EWG w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych maszyn, wraz
z nowelizuj¹c¹ j¹ dyrektyw¹ 91/368 EWG,
 dyrektywa 89/686 EWG w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych rodków
ochrony indywidualnej.
Pierwsza z wymienionych dyrektyw, w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia osób, wykracza nawet poza
rodowisko pracy, okrelaj¹c wymagania, jakie musz¹ byæ spe³nione na etapie projektowania, konstrukcji i instalowania
maszyn, a nie tylko ich obs³ugi i konserwacji w przedsiêbiorstwie.
Druga z wymienionych dyrektyw ustala warunki wprowadzenia na rynek rodków ochrony indywidualnej i swobodnego
nimi obrotu w pañstwach cz³onkowskich WE.
Obie te dyrektywy s¹ oprzyrz¹dowane w normy europejskie i dokumenty harmonizacji technicznej okrelaj¹ce szczegó³owo kryteria, wymagania i metody kontroli ich spe³nienia w
aspekcie zapewnienia bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Uregulowania normatywne mog¹ byæ wprowadzone bezporednio
do aktów prawnych prawa krajowego lub tylko porednio przywo³ywane w nich.
Dyrektywy wydane na podstawie art. 118A Traktatu Rzymskiego maj¹ natomiast charakter bardziej otwarty, mo¿na powiedzieæ przysz³ociowy. Artyku³ ten traktuje bowiem o:
 harmonizacji i wprowadzaniu korzystnych zmian dotycz¹cych warunków pracy, a w tym g³ównie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracowników,
 niewprowadzaniu ograniczeñ administracyjnych, finansowych lub prawnych w tworzeniu i rozwoju ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw,
 nieograniczaniu pañstw w utrzymywaniu lub wprowadzaniu korzystniejszych rozwi¹zañ.
To w³anie na podstawie art. 118A Traktatu, Rada Europy
uchwali³a dyrektywê ramow¹ 89/391/EWG o wprowadzaniu
rodków w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa i poprawy zdrowia pracowników. W prawie wspólnotowym dyrektywa ta jest
odpowiednikiem Konwencji nr 155 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy. Oba te dokumenty dotycz¹ bowiem nie tyle techniki, co polityki ochrony pracy.
Polityka ta polegaæ ma na informowaniu, dialogu i wspó³dzia³aniu pracowników i pracodawców w celu zapewnienia
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia za pomoc¹ stosownych procedur i instrumentów zgodnie z krajowym prawem i zwyczajami. Partnerzy spo³eczni ustawieni s¹ nie w sytuacji konfliktu, lecz wspó³dzia³ania w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy.
Taka filozofia tej dyrektywy stanowi punkt wyjcia do tworzenia dyrektyw szczegó³owych, dotycz¹cych bezpieczeñstwa
rodowiska, procesów i miejsc pracy oraz wyposa¿enia stano-
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wiska pracy. Ponadto okrela obowi¹zki pracodawcy i pracownika w duchu ich wspó³dzia³ania na rzecz bezpieczeñstwa i
ochrony zdrowia.
Pracownikiem jest, w rozumieniu dyrektywy, ka¿da osoba
zatrudniona przez pracodawcê (w³¹czaj¹c sta¿ystów i praktykantów). Natomiast rodowisko pracy to, w takiej sytuacji nie
tylko rodowisko w przedsiêbiorstwie czy plac budowy, lecz
tak¿e dom, warsztat cha³upniczy, szko³y czy stadiony.
Ponadto, w dyrektywie jednoznacznie na pierwszym miejscu stawia siê zapobieganie zagro¿eniom, czyli profilaktykê
polegaj¹c¹ na dokonywaniu analizy bezpieczeñstwa, ocenie i
zapobieganiu ryzyku, informowaniu o nim pracowników i zapewnieniu niezbêdnych rodków ochronnych oraz w³aciwej
organizacji pracy. Osi¹gniêcie takich celów wymaga stosowania metody okrelonej w Unii jako zintegrowane bezpieczeñstwo. Jest to zobowi¹zanie pracodawcy do prowadzenia spójnej i ca³ociowej polityki zapobiegawczej, która obejmuje nie
tylko aspekty techniczne i organizacyjne, lecz tak¿e stosunki
spo³eczne. Stosowanie tej metody wymaga sta³ego strategicznego planowania i uruchamiania programów bezpieczeñstwa i
ochrony zdrowia odpowiednio do innowacji technicznych, które mog¹ zarówno wprowadziæ nowe zagro¿enia, jak i chroniæ
przed nimi.
Tworzenie tego typu przepisów nie jest nowoci¹ w prawie
polskim, a tak¿e w praktyce. Pamiêtamy tzw. plany poprawy
warunków pracy. Ró¿nica polega jednak na:
 treci tych przepisów (w tym ich integracji z zarz¹dzaniem
przedsiêbiorstwem jako ca³oci¹)
 samokontroli przez przedsiêbiorstwo realizacji tych przepisów (czyli na tzw. auditach wewnêtrznych).
Warunkiem samodzielnego zarz¹dzania ryzykiem zawodowym jest profesjonalizm szkolenia, przez co rozumie siê nie
formalne potwierdzenie spe³nienia tego obowi¹zku, ale sta³y
proces dostosowywania przez pracowników swojej wiedzy odpowiednio do treci i warunków wykonywania pracy. Szkolenie przedstawicieli pracowników musi byæ w stosunku do tego
oczywicie bardziej poszerzone.
Wprowadzenie w ¿ycie ca³okszta³tu omówionych wymagañ dyrektywy ramowej s³u¿yæ ma zachowaniu ¿ycia i zdrowia pracownika. Podkreliæ nale¿y raz jeszcze, ¿e chodzi nie
tylko o ochronê przed specyficznymi zagro¿eniami, lecz tak¿e
o zapewnienie swoistego komfortu wykonywania pracy.
Pracodawca jest zobowi¹zany do uwzglêdnienia zasad ergonomii, przystosowuj¹c stanowisko pracy do mo¿liwoci psychofizycznych pracownika. Zobowi¹zania te dotycz¹ tak¿e ³agodzenia monotonii czy zmniejszenia natê¿enia pracy.
Znacznie szerzej ni¿ dotychczas okrela siê równie¿ podmiotowoæ pozycji pracownika. Traktowany jest on jako wspó³partner pracodawcy w kszta³towaniu warunków pracy i wspó³decydent w sprawach bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Ma
tak¿e prawo powstrzymania siê od wykonywania pracy, jeli
jest przekonany o powa¿nym niebezpieczeñstwie. Przy czym
bierze siê tu pod uwagê zarówno niebezpieczeñstwo dla pracownika, jak i innych osób. To bardzo wa¿ne uregulowanie.
Pracownik samodzielnie podejmuje tak¹ decyzjê. Sam kreuje
bezpieczeñstwo swoje i wspó³pracowników.

Przedstawiciele pracowników w rozumieniu postanowieñ
dyrektywy nie sprawuj¹ kontroli czy nadzoru, ale wspó³pracuj¹
z pracodawc¹ i uczestnicz¹ w podejmowaniu decyzji.
Takie podejcie jest obowi¹zuj¹ce tak¿e w wypadku dyrektyw szczegó³owych, wydanych na podstawie omówionej tu szerzej dyrektywy ramowej.
Takie holistyczne podejcie do zachowania zdrowia w rodowisku pracy mo¿e stwarzaæ wra¿enie zawy¿onych wymagañ.
Odczucie takie maj¹ przede wszystkim ci pracodawcy, którzy
czuj¹ siê przyt³oczeni wymaganiami zawartymi w dyrektywach
w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. Widz¹ w nich
tylko koszty, a nie identyfikuj¹ korzyci, zarówno w krótszym,
jak i d³u¿szym horyzoncie czasowym. Tymczasem oczywiste
jest, ¿e w³aciwie zorganizowane warunki pracy to nie tylko
ochrona zdrowia, lecz tak¿e kreowanie jakoci i wydajnoæ pracy. System ubezpieczeñ od wypadków i chorób zawodowych
tak¿e bêdzie premiowa³ warunki pracy, które nie generuj¹ zagro¿eñ. Potrzebna jest wiêc bardzo intensywna edukacja pracodawców, zarówno tych obecnych, jak i tych, których kszta³cimy teraz w szko³ach i na uczelniach. Trzeba im przedstawiæ w
nowoczesnej, atrakcyjnej formie równie nowoczesne i atrakcyjne treci dotycz¹ce ochrony cz³owieka.
Kiedy konfrontujemy te treci z codziennoci¹, pojawia siê
najczêciej has³o: nie mamy w Polsce systemu ochrony pracy
i dlatego dzia³ania podmiotów procesu pracy s¹ niespójne, kosztowne i nieskuteczne. To has³o jest usprawiedliwieniem niewiedzy albo, co gorsze, czêsto niechêci do jej pozyskania.
Fundamenty systemu ochrony pracy po raz pierwszy kompleksowo okrelono w Konwencji nr 155, dotycz¹cej bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników w rodowisku pracy przyjêtej
w 1981 r. Ustalono w niej obowi¹zki trzech podmiotów systemu ochrony pracy, tj. pañstwa, pracodawcy i pracownika.

Zadania pañstwa
w zakresie realizacji polityki przedstawionej w Konwencji obejmuj¹ przede wszystkim ustanowienie odpowiednich przepisów
prawa dotycz¹cych bezpieczeñstwa, zdrowia i rodowiska pracy oraz organów kontroluj¹cych ich stosowanie, które nale¿y
wyposa¿yæ w odpowiednie sankcje.
Przepisy natomiast powinny zapewniæ:
 Okrelenie warunków technicznych, jakim powinno odpowiadaæ projektowanie, budowa i przebudowa, a tak¿e zagospodarowanie budynków, w których znajduj¹ siê stanowiska
pracy oraz sprzêt techniczny u¿ywany w procesie pracy.
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 Okrelenie procesów pracy oraz substancji i czynników,
których stosowanie w procesie pracy powinno byæ zabronione.
 Ustalanie procedury zg³aszania wypadków przy pracy i
chorób zawodowych  przez pracodawców lub instytucje ubezpieczeniowe  w celach statystycznych i opracowywanie rocznych statystyk w tym zakresie.
 Przeprowadzanie szczególnych dochodzeñ w przypadku,
gdy liczba i ciê¿koæ wypadków przy pracy lub chorób zawodowych albo te¿ zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹ wiadcz¹ o
sytuacjach szczególnie gronych.
 Publikowanie corocznych informacji na temat realizacji
polityki w zakresie ochrony ¿ycia i zdrowia pracowników, z
uwzglêdnieniem analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 Prowadzenie i rozwijanie systemu badañ czynników chemicznych, biologicznych lub fizycznych, z punktu widzenia ich
szkodliwoci dla zdrowia.
Konwencja nak³ada obowi¹zek zapewnienia na szczeblu krajowym takich warunków, aby maszyny i inne urz¹dzenia techniczne wprowadzone do obrotu nie stanowi³y zagro¿enia bezpieczeñstwa i zdrowia osób, które bêd¹ je eksploatowa³y.
Zgodnie z przepisami konwencji, odpowiednie w³adze maj¹
obowi¹zek zapewnienia, ¿e pracownik, który powstrzyma³ siê
od pracy w sytuacji bezporedniego zagro¿enia dla ¿ycia lub
zdrowia, nie bêdzie ponosi³ z tego tytu³u ¿adnych niekorzystnych dla siebie konsekwencji.
Na szczeblu krajowym powinno byæ równie¿ zagwarantowane prowadzenie odpowiedniego szkolenia i kszta³cenia na
wszystkich szczeblach w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy i
ochrony zdrowia pracowników.
Obowi¹zki pracodawcy
Pracodawców nale¿y zobowi¹zywaæ do takich dzia³añ, aby:
 znajduj¹ce siê pod ich kontrol¹ miejsca pracy, maszyny,
sprzêt i procesy pracy nie stanowi³y zagro¿enia dla bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników
 znajduj¹ce siê pod ich kontrol¹ czynniki i substancje chemiczne, fizyczne i biologiczne nie stanowi³y zagro¿enia dla zdrowia, przy zapewnionej odpowiedniej ochronie
 dostarczyli, w razie potrzeby, odzie¿ ochronn¹ i odpowiedni sprzêt ochronny, w celu zapobiegania zagro¿eniom wypadkowym lub uszczerbkowi na zdrowiu
 podejmowali, w razie potrzeby, odpowiednie rodki pozwalaj¹ce na przeciwdzia³anie nag³ym sytuacjom niebezpiecznym i wypadkom, w tym tak¿e zadowalaj¹ce rodki s³u¿¹ce
udzielaniu pierwszej pomocy.

Obowi¹zki pracownika
Pracownicy stanowi¹ aktywne ogniwo systemu. Ustala siê
wiêc, ¿e:
 w ramach wykonywanej przez siebie pracy bêd¹ wspó³dzia³aæ na rzecz wype³niania obowi¹zków, jakie spoczywaj¹ na
pracodawcy

4

 równie¿ przedstawiciele pracowników w przedsiêbiorstwach bêd¹ wspó³dzia³aæ z pracodawc¹ w sprawach bezpieczeñstwa i higieny pracy
 przedstawiciele pracowników w przedsiêbiorstwie otrzymywaæ bêd¹ niezbêdne informacje o podjêtych przez pracodawcê rodkach gwarantuj¹cych pracownikom bezpieczeñstwo i
zdrowie; bêd¹ mogli konsultowaæ siê w sprawie uzyskanych
informacji ze swoimi organizacjami przedstawicielskimi (pod
warunkiem nienaruszania tajemnic handlowych)
 pracownicy i ich przedstawiciele w przedsiêbiorstwie zostan¹ odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeñstwa i
higieny pracy
 pracownicy i ich przedstawiciele oraz, w razie potrzeby,
ich organizacje przedstawicielskie w przedsiêbiorstwie bêd¹ upowa¿nieni, zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyk¹, do
przeprowadzenia analizy wszystkich aspektów bezpieczeñstwa
i zdrowia, zwi¹zanych z wykonywan¹ przez nich prac¹ i bêd¹
siê konsultowaæ w tych sprawach z pracodawc¹; w tym celu
bêd¹ mogli, za obopóln¹ zgod¹, odwo³ywaæ siê do doradców
technicznych spoza przedsiêbiorstwa
 pracownik bêdzie zg³aszaæ bezzw³ocznie swemu bezporedniemu zwierzchnikowi ka¿d¹ sytuacjê, co do której ma s³uszny powód przypuszczaæ, i¿ stanowi ona bezporednie i powa¿ne niebezpieczeñstwo dla jego ¿ycia, a pracodawca  do momentu podjêcia, w razie potrzeby, odpowiednich rodków zaradczych  nie bêdzie móg³ ¿¹daæ od pracowników ponownego
podjêcia pracy w sytuacji utrzymywania siê bezporedniego i
powa¿nego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub zdrowia.
System ochrony pracy okrelony w konwencji nr 155 MOP
zosta³ podobnie przedstawiony w dyrektywie ramowej 89/391/
EWG. Tak wiêc, na poziomie prawa miêdzynarodowego nie
ma tu rozbie¿noci czy niedomówieñ.
Powstaje wiêc pytanie, na ile w polskim systemie ochrony
pracy realizuje siê zadania uznane za standard uregulowañ
miêdzynarodowych. Odpowied na to pytanie znamy z przedk³adanych zarówno sejmowi, jak i opinii publicznej sprawozdañ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej czy Pañstwowej
Inspekcji Pracy. Znajduj¹ siê w nich wyrane symptomy poprawy warunków pracy, a tak¿e sygnalizowane s¹ przyczyny i skutki
wci¹¿ niezadowalaj¹cego, w wietle standardów miêdzynarodowych, stanu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.
Jednak z drugiej strony, w³anie w Polsce, jako jedynym kraju Europy rodkowej i Wschodniej, zosta³y stworzone podstawy naukowe i nowoczesne instrumenty praktyczne, które maj¹
s³u¿yæ zmianie tej sytuacji. Sta³o siê to dziêki woli, a nawet wrêcz
determinacji pañstwa i partnerów spo³ecznych.
Opracowano m.in.:
 Nowoczesny system ustalania wartoci najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych. Na podstawie wyników badañ i wiedzy eksperckiej oraz konsultacji z
przedstawicielami pracodawców i pracowników, polski wykaz
wartoci NDS i NDN zosta³ poszerzony z 200 pozycji do 414.
Ka¿da substancja z wykazu ma pe³n¹ dokumentacjê danych na
temat mechanizmów szkodliwego oddzia³ywania danego zwi¹zku i wskazañ profilaktyki.
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 Nowoczesny system badañ i certyfikacji rodków ochrony indywidualnej i maszyn niebezpiecznych, spe³niaj¹cy wymagania norm serii ISO 9000 i EN 45000. Wydano 1879 certyfikatów i prowadzony jest nadzór przestrzegania ich wymagañ u producenta. Prowadzone s¹ tak¿e badania miêdzylaboratoryjne z orodkami zagranicznymi, które potwierdzaj¹ wiarygodnoæ polskich laboratoriów. Kompetencje te potwierdzone zosta³y tak¿e przez audit miêdzynarodowych ekspertów UE.
 Nowoczesne normy polskie, wdra¿aj¹ce uregulowania
norm miêdzynarodowych i europejskich w zakresie wymagañ technicznych bezpieczeñstwa i ochrony pracy (ok. 200
norm) oraz wymagañ organizacyjnych zwi¹zanych z zarz¹dzaniem bezpieczeñstwem pracy w sposób zintegrowany z jakoci¹ produkcji i ochrony rodowiska.
 Nowoczesne programy komputerowe wspó³pracuj¹ce
z odpowiednimi, stale aktualizowanymi bazami danych, które
wspomagaj¹ w sposób interaktywny procedury oceny ryzyka
zawodowego.
 Nowoczesny system edukacji w dziedzinie bezpieczeñstwa i ochrony pracy na poziomie szkolnictwa redniego,
wy¿szego i studiów podyplomowych. Opracowano materia³y
dydaktyczne (w tym multimedialne), adresowane zarówno do
wyk³adowców, jak i s³uchaczy. W latach 1997-2000 studia podyplomowe w Instytucie ukoñczy³o 220 osób, a wymagane szkolenia odbywa rocznie od 1200 do1800 osób.
Oczywicie, nie wszystko jeszcze zosta³o zrobione ani w
Polsce, ani w ¿adnym innym kraju, w tym tak¿e w krajach UE.
Jest jedna ró¿nica na niekorzyæ Polski. Aby stworzone instrumentarium systemu bezpieczeñstwa i ochrony pracy
przeniknê³o do wiadomoci partnerów spo³ecznych, potrzebne jest zaanga¿owanie medialne, profesjonalna, rzeczowa kampania medialna.
Reasumuj¹c nale¿y:
 konsekwentnie, we wspó³pracy z partnerami z krajów rozwiniêtych, doskonaliæ instrumentarium wspomagaj¹ce partnerów spo³ecznych w kszta³towaniu warunków pracy. Finanso-

wanie tych prac jak wynika z uregulowañ konwencji MOP oraz
dyrektyw WE, a tak¿e praktyki krajów rozwiniêtych nale¿y do
obowi¹zków pañstwa. Pañstwo polskie, w obecnym trudnym
okresie transformacji spo³eczno-gospodarczej wywi¹zuje siê z
tego obowi¹zku.
 wspieraæ pracodawców w realizacji ich obowi¹zku w zakresie informowania pracowników o ryzyku zawodowym przez
opracowywanie odpowiednich materia³ów i instrumentów.
 d¹¿yæ do stworzenia ekonomicznych mechanizmów zainteresowania pracodawców inwestowaniem w kszta³towanie
odpowiednich warunków pracy
 d¹¿yæ do stworzenia takich mechanizmów, które odci¹¿¹
pracodawców zarz¹dzaj¹cych ma³ymi i rednimi przedsiêbiorstwami od niektórych kosztów zwi¹zanych z bhp, przy zagwarantowaniu jednak zatrudnionym pracownikom bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia.
Aby zmieniæ bierne podejcie do problematyki bezpieczeñstwa i higieny pracy jako narzuconego odgórnie, formalnego
jedynie obowi¹zku natury prawnej, musimy wykazaæ niezbêdn¹ konsekwencjê i cierpliwoæ. W wiadomoci wspó³czesnych
spo³eczeñstw ¿ycie i zdrowie nabieraj¹ bowiem wartoci, a ich
zachowanie wymaga znacznie wiêkszej ni¿ dotychczas aktywnoci wszystkich ogniw systemu ochrony pracy.
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