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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie śródokresowej analizy europejskiej strategii na lata 2007-2012 na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
(2011/2147(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego preambułę oraz art. 3 i 
6,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 3, 
6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 oraz 168,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 
3, 27, 31, 32, i 331,

– uwzględniając Europejską kartę społeczną z dnia 3 maja 1996 r., w szczególności jej 
część I oraz art. 3 jej części II,

– uwzględniając deklarację z Filadelfii z dnia 10 maja 1944 r., dotyczącą celów 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),

– uwzględniając konwencje i zalecenia MOP w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia 
publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 
w miejscu pracy (dyrektywa ramowa) oraz jej dyrektywy szczegółowe3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 
listopada 2003 r., dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy4,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/30/WE z dnia 20 
czerwca 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe 
oraz dyrektywy Rady 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE w celu 
uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw5,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie 
wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami 

                                               
1 Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1.
2 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70.
3 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
4 Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9.
5 Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21.
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w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Podniesienie wydajności i jakości w 
pracy: wspólnotowa strategia na lata 2007-2012 na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy (COM(2007) 0062),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Odnowiona agenda społeczna: 
możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku” (COM(2008)0412),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dotyczące wykonania umowy ramowej w sprawie 
stresu w miejscu pracy, przyjętej przez partnerów społecznych (SEC(2011)0241),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie promowania zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. z zaleceniami dla Komisji w 
sprawie ochrony europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami 
krwiopochodnymi wynikającymi ze zranień igłą3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania 
godnej pracy dla wszystkich4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowej 
strategii na lata 2007–2012 na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności podwykonawców w łańcuchu produkcji6,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji Europejskiej z dnia 24 kwietnia 2011 r. 
zatytułowany „Ocena śródokresowa europejskiej strategii na lata 2007-2012 na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy” (SEC(2011)0547),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że prawo do zdrowia jest prawem podstawowym oraz że każdy 
pracownik ma prawne gwarancje dotyczące warunków pracy gwarantujących mu 
zdrowie, bezpieczeństwo i godność,

B. mając na uwadze, że odpowiednia prewencja dotycząca pracowników sprzyja dobremu 
samopoczuciu, jakości pracy i wydajności; mając na uwadze ponoszony przez 

                                               
1 Dz.U. L 134 z 1.6.2010, s. 66.
2 Dz.U. C 306E z 1.12.2005, s. 400.
3 Dz.U. C 303E z 13.12.2006, s. 754.
4 Dz.U. C 102E z 24.4.2008, s. 321.
5 Dz.U. C 41E z 19.2.2009, s. 14.
6 Dz.U. C 117E z 6.5.2010, s. 176.
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przedsiębiorstwa i systemy zabezpieczeń społecznych koszt chorób zawodowych i 
wypadków w miejscu pracy, szacowany na 5,9%1 PKB,

C. mając na uwadze, że zlecanie pracy na zewnątrz w formie podwykonawstwa oraz praca 
tymczasowa pociąga za sobą często mniej wykwalifikowaną siłę roboczą i rozluźnienie 
stosunków pracy,

D. mając na uwadze, że dyrektywa ramowa 89/391/EWG nakłada na pracodawców 
odpowiedzialność prowadzenia regularnej polityki zapobiegania i dotyczy ryzyka 
wszelkiego rodzaju niezależnie od statusu pracownika,

E. mając na uwadze nasilające się skutki problemów zdrowotnych związanych z pracą, 
takich jak zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz zagrożenia 
psychospołeczne,

F. mając na uwadze, że choroby nowotworowe stanowią główną przyczynę śmiertelności 
związaną z pracą, kolejną przyczyną są choroby układu krążenia i układu oddechowego, 
natomiast wypadki w pracy powodują jedynie znikomy odsetek zgonów2,

G. mając na uwadze, że co roku 168 000 obywateli europejskich umiera z powodu 
wypadków lub chorób związanych z pracą3,

Śródokresowa ocena strategii

1. przypomina, że europejskie ramy odniesienia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy nie umożliwiają automatycznej poprawy warunków pracy, ponieważ 
kluczowe znaczenie mają właściwa realizacja zwłaszcza poprzez udział pracowników 
oraz kontrola stosowania przepisów; wzywa Komisję do szybkiego działania w 
przypadku stwierdzenia naruszeń;

2. przypomina, że przymus prawny i żądania pracowników są dwoma głównymi 
czynnikami motywującymi pracodawców do podejmowania działań4;

3. uważa, że konieczne jest powiązanie, zarówno na szczeblu europejskim, jak i 
krajowym, strategii politycznych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy z innymi 
strategiami publicznymi: na rzecz zdrowia, zatrudnienia, przemysłu, środowiska, 
transportu, edukacji i energii;

4. podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia rozporządzenia REACH oraz konieczność 
większej synergii między nim a polityką na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 

                                               
1 Australian Government: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and 
the Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009,  41 p. March 
2009.
2 Międzynarodowa Organizacja Pracy 2005, ocena dla UE-27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
4 EU-OSHA, analiza „Etude européenne sur les risques nouveaux et émergents” (Europejska analiza nowych i 
pojawiających się zagrożeń), (Esener), 2009.
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pracy zarówno na szczeblu europejskim, jak i w poszczególnych państwach 
członkowskich;

5. żąda, aby w przyszłej strategii europejskiej określono więcej możliwych do zmierzenia 
celów, którym towarzyszyłyby wiążący harmonogram oraz okresowa ocena; pragnie, 
żeby zalecany przez MOP cel powoływania jednego inspektora pracy na 10 000 
pracowników stał się wiążący;

6. uważa, że państwa członkowskie i przedsiębiorstwa muszą inwestować więcej w 
politykę zapobiegania zagrożeniom oraz zagwarantować udział w niej pracowników; 
jest zdania, że zwrot z tych inwestycji jest zagwarantowany w postaci zwiększenia 
wydajności w pracy oraz zmniejszenia wydatków systemów zabezpieczeń społecznych;

7. wyraża ubolewanie z powodu niejednakowego wdrażania w obrębie UE umowy 
ramowej dotyczącej stresu w miejscu pracy i wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku legislacyjnego w sprawie stresu w miejscu pracy;

8. uważa, że europejska polityka dotycząca zagrożeń chemicznych i zapobiegania 
chorobom nowotworowym związanym z pracą musi być bardziej ambitna i reaktywna;

9. podkreśla mnożenie się niestandardowych form pracy (praca tymczasowa, sezonowa, w 
niepełnym wymiarze godzin, telepraca), które wymagają specyficznego podejścia w 
celu ochrony pracowników; wzywa Komisję do opracowania przepisów w sprawie 
wspólnej i solidarnej odpowiedzialności przedsiębiorstw w łańcuchu podwykonawstwa;

10. uważa, że konieczne jest zacieśnienie współpracy między UE, MOP i WHO w celu 
znalezienia rozwiązań dotyczących konkurencyjności socjalnej pracowników 
europejskich i pracowników z krajów trzecich;

Gromadzenie danych statystycznych

11. podkreśla, że Komisja powinna mieć metody statystyczne służące ocenie zapobiegania 
nie tylko w odniesieniu do wypadków, ale także do chorób oraz procentu pracowników 
narażonych na działanie czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych i na 
sytuacje niebezpieczne z punktu widzenia organizacji pracy;

12. żąda, żeby Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 
zgromadziła krajowe wskaźniki w dziedzinie zagrożenia chorobami nowotworowymi i 
podsumowała stan wiedzy dotyczącej narażenia pracowników szczególnie zagrożonych;

13. podkreśla trudności w gromadzeniu danych w wielu państwach członkowskich; żąda, 
żeby prace agencji EU-OSHA oraz Eurofund (Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy) zostały usprawnione i szeroko rozpowszechniane;

14. stwierdza spadek liczby wypadków w miejscu pracy w UE, spowodowany 
prawdopodobnie niższym wskaźnikiem działalności oraz nieustającym rozwojem 
sektora usług; pragnie, żeby określone na szczeblach europejskim i krajowych cele, a 
także ocena ich realizacji, lepiej uwzględniały ten wymiar makroekonomiczny;
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15. przyjmuje do wiadomości wyniki projektu Komisji „Scoreboard 2009”, ilustrującego 
osiągnięcia państw członkowskich; wyraża ubolewanie, że dane te nie są poddawane 
żadnej kontroli demokratycznej i są dostarczane w sposób całkowicie fakultatywny;

16. uważa, że konieczne jest raczej zbadanie związku miedzy cierpieniem w pracy a 
organizacją pracy niż skupianie się na danych statystycznych i wykrywaniu 
indywidualnych słabości;

17. zastanawia się nad poszanowaniem prawa do zdrowia i bezpieczeństwa w pracy w 
przypadku działalności niezadeklarowanej; podkreśla, że zdrowie i bezpieczeństwo w 
pracy jest prawem przysługującym niezależnie od statusu pracownika i musi 
rzeczywiście istnieć w przepisach;

W stronę postępowania opartego na prewencji

18. wyraża ubolewanie z powodu braku informacji dotyczących zagrożeń wśród 
pracowników, pracodawców, partnerów społecznych, a nawet służb opieki zdrowotnej; 
przypomina pozytywną rolę uczestnictwa i reprezentacji pracowników w tym 
względzie1;

19. uważa, że wszyscy pracownicy, w tym ci z sektora publicznego, powinni być objęci 
systemem zapobiegania zagrożeniom;

20. jest zdania, że należy zagwarantować niezależność działów prewencji od pracodawców; 
wyraża ubolewanie, że zarządzanie działami opieki zdrowotnej w miejscu pracy w 
niektórych państwach członkowskich pozostaje w rękach stowarzyszeń pracodawców, 
które są zarazem sędzią i stroną;

21. przypomina, że inspekcja pracy odgrywa zasadniczą rolę w sprawdzaniu stosowania 
obowiązujących przepisów, a zatem w prewencji; zachęca państwa członkowskie do 
zaostrzenia sankcji wobec przedsiębiorstw, które nie przestrzegają zobowiązań w 
zakresie praw podstawowych (płace, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, w tym 
także czas pracy);

22. jest przekonany, że bez oceny zagrożeń nie jest możliwa właściwa ochrona 
pracowników; uważa, że ważne jest, aby pomóc MŚP we wprowadzaniu polityki 
zapobiegania zagrożeniom; podkreśla pozytywną rolę takich inicjatyw, jak OiRA2, 
prostych, nieodpłatnych i odpowiednio ukierunkowanych;

23. jest zaniepokojony skutkami podwykonawstwa, np. w dziedzinie cywilnych i 
wojskowych instalacji atomowych, gdyż każdy pracodawca ma tendencję do 
ograniczania działań prewencyjnych do swoich pracowników; domaga się, by Komisja 
podjęła niezwłocznie działania legislacyjne dotyczące podwykonawstwa;

24. domaga się, aby Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy3 chroniącej 
                                               
1 EU-OSHA, analiza Esener: Eurofund, Conditions de travail et dialogue social (Warunki pracy i dialog 
społeczny), 2009.
2 Online interactive Risk Assessment (interaktywna ocena zagrożeń online), prowadzona przez EU-OSHA.
3 Idąc za przykładem Whistleblower Protection Act z 1989 r. w Stanach Zjednoczonych.
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ostrzeganie i analizę w przypadku osób, które słusznie zgłaszają zagrożenia 
nieuznawane w obrębie przedsiębiorstwa;

Pracownicy narażeni na ryzyko i szczególne zagrożenia

25. podkreśla, że migranci1, młodzież, ludzie starsi, kobiety w wieku rozrodczym, osoby 
niepełnosprawne, pracownicy nisko wykwalifikowani stanowią grupy szczególnie 
narażone na zagrożenia2;

26. ubolewa nad brakiem inicjatyw zmierzających do rozpatrzenia sytuacji pracowników 
niezależnych, tymczasowych, domowych lub objętych krótkoterminowymi umowami, 
gdyż wszyscy oni mają prawo do poszanowania ich zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy;

27. jest zaniepokojony warunkami pracy w przemyśle atomowym, gdzie zatrudnia się 
pracowników oddelegowanych, pracowników tymczasowych oraz podwykonawców 
mało poinformowanych o ich prawach; przypomina zagrożenie, jakie ciąży na tych 
pracownikach z powodu niższego poziomu ochrony socjalnej;

28. domaga się sporządzenia analizy potencjalnego zagrożenia związanego z 
nanotechnologiami dla miejsca pracy;

29. uważa, że nadmiernie długi czas pracy oraz niewystarczające okresy odpoczynku 
stanowią główny czynnik zwiększający liczbę wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych; domaga się zniesienia klauzul odstępstwa od dyrektywy 2003/88/WE i 
podkreśla, że naruszają one podstawowe zasady zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy;

30. jest zaniepokojony coraz częstszymi przypadkami niedobrowolnych umów o pracę w 
ograniczonym wymiarze godzin, przerywanego czasu pracy i pracy nocnej3; domaga 
się, aby dokonać oceny zagrożeń stwarzanych przez telepracę i pracę na kilku 
stanowiskach jednocześnie dla godzenia życia prywatnego z zawodowym;

31. domaga się, aby przyszły wniosek ustawodawczy4 w sprawie zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego obejmował wszystkich pracowników;

32. ponownie domaga się, aby zalecenie 2003/670 dotyczące europejskiego wykazu chorób 
zawodowych zostało przekształcone w dyrektywę;

33. jest zaniepokojony utrzymującą się liczbą chorób nowotworowych przypisywanych 
wykonywaniu zawodu5; ubolewa, że duża liczba pracowników wciąż jest narażona na 

                                               
1 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants (Zatrudnienie i warunki pracy migrantów), 
2007.
2 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers (Zdrowie w miejscu pracy i 
zagrożenia bezpieczeństwa dla najbardziej narażonych pracowników), 2011.
3 Eurofound, European Working Condition Survey (Analiza europejskich warunków pracy) (EWCS), 2010;
Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes (Elastyczność w 
dostosowywaniu czasu pracy dla kobiet i mężczyzn).
4 Przewidziany w programie prac Komisji na rok 2011.
5 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
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działanie azbestu1;

34. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyspieszenia wdrażania rozporządzenia 
REACH, a w szczególności do zastąpienia najbardziej niebezpiecznych substancji 
chemicznych;

35. wzywa Komisję Europejską do sporządzenia wniosku dotyczącego przeglądu 
dyrektywy 2004/37 w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych przed końcem 
roku 2012, żeby rozszerzyć jej zakres na substancje reprotoksyczne w analogii do 
substancji bardzo niebezpiecznych wymienionych w rozporządzeniu REACH, a także 
do zapewnienia lepszego stosowania zasady zastępowania; domaga się ustalenia 
związku ze zdrowiem rozrodczym;

36. jest zdania, że w odniesieniu do większości substancji rakotwórczych należy ustalić na 
szczeblu europejskim limity narażenia na ich działanie w oparciu o skutki dla zdrowia, a 
nie o ocenę wykonalności technicznej, jak ma to miejsce obecnie;

37. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz parlamentom i rządom państw członkowskich.

                                               
1 Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT) (Komitet starszych inspektorów pracy), 
2006.
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UZASADNIENIE

I. Usprawnienie wdrażania przepisów

W dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy istnieje znaczny dorobek wspólnotowy, m.in. 
w postaci dyrektywy ramowej z roku 1989 oraz dyrektyw dotyczących szczególnych 
zagrożeń czy sektorów, a także rozporządzenia REACH. Przepisy te umożliwiają wdrażanie 
traktatów europejskich oraz Karty praw podstawowych w dziedzinie zdrowia w miejscu pracy 
i gwarantują poszanowanie podstawowego prawa do zdrowia.

W strategii podkreśla się jednakże, że to nie wystarcza. Należy rozwijać te przepisy, aby 
dostosować je do nowych zagrożeń, jakimi są np. zagrożenia psychospołeczne. Zagrożeniom 
tym nie poświęca się wystarczającej uwagi we wspólnotowej strategii na lata 2007-2012, a 
także w niektórych państwach członkowskich. Tymczasem w dzisiejszej dobie jest to 
poważne zagrożenie dla zdrowia w miejscu pracy. Przedsiębiorstwa na ogół zajmują się 
zagrożeniami psychospołecznymi, zapewniając szkolenia, ale pracownicy cierpią przede 
wszystkim z powodu złej organizacji pracy lub zawodnego systemu zarządzania. Należy 
zatem dogłębniej przeanalizować związek pomiędzy cierpieniem w pracy a organizacją pracy, 
jeżeli chce się znaleźć trwałe rozwiązania dla postępujących zagrożeń psychospołecznych.

Należy również zwiększać harmonizację na szczeblu europejskim, jeżeli jest to uzasadnione. 
Ale poza tym przepisy nie rozwiązują wszystkich problemów. Litera i duch dyrektywy 
ramowej i dyrektyw sektorowych muszą być w pełni przestrzegane przez państwa 
członkowskie przy wdrażaniu tych przepisów. Sprawdzanie właściwego stosowania 
przepisów w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy powoduje, że inspektorzy pracy 
odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu zagrożeniom i ich kontroli. Ich działania 
pozytywnie wpływają również na polepszenie informowania i wiedzy fachowej w 
przedsiębiorstwie. Państwa członkowskie powinny zwiększyć liczbę swoich inspektorów 
pracy oraz ich środki i osiągnąć cel, jakim jest posiadanie jednego inspektora pracy na 10 000 
pracowników zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Cel ten znajdował 
się już w sporządzonym na zlecenie Parlamentu Europejskiego sprawozdaniu G. Wilmott na 
temat wspólnotowej strategii na lata 2007-2012. Również Komisja Europejska ma do 
odegrania pewną rolę, wszczynając wobec państw członkowskich procedury o naruszenie 
przepisów. Wreszcie, bezpośrednio zainteresowani, tzn. pracownicy i wszystkie osoby, które 
znajdują się w miejscu pracy, muszą mieć możliwość udziału w procesie identyfikacji 
zagrożeń i zapobiegania im.

Należy także wspomnieć o pozytywnej roli odgrywanej przez tzw. „osoby alarmujące”, które 
słusznie zgłaszają zagrożenia nieuznawane w obrębie przedsiębiorstwa. Takie alarmowanie 
powinno być chronione, jak ma to miejsce w różnych krajach w Europie i na świecie. W 
Wielkiej Brytanii „Public Interest Disclosure Act” chroni od 1998 r. whistleblowerów
(informatorów) przed zwolnieniem z pracy i naciskami. W Stanach Zjednoczonych ochrona 
informatorów zależy od poruszanej w denuncjacji kwestii oraz od statusu informatora, a jest 
to regulowane przez Whistleblower Protection Act z 1989 r.

Należy tu podkreślić, że dla sprawozdawczyni działania polepszające zdrowie i 
bezpieczeństwo w pracy wpisują się w logikę „nie ma przegranych”. Realizacja polityki i 
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działań promujących zdrowie w pracy daje korzyści ekonomiczne, społeczne, osobowe oraz 
na poziomie wizerunku przedsiębiorstwa.

II. Objęcie wszystkich pracowników polityką prewencji

Aby znaleźć odpowiednie rozwiązania, należy przede wszystkim zidentyfikować kategorie 
pracowników zagrożonych oraz pracowników nieobjętych taką polityką. Należy doprowadzić 
do objęcia wszystkich pracowników polityką prewencji i do rzeczywistego poszanowania ich 
podstawowego prawa do zdrowia.

Po pierwsze istnieją różne grupy pracowników zagrożonych: pracownicy MŚP, pracownicy 
sektorów szczególnie niebezpiecznych, takich jak budownictwo, pracownicy 
niepełnosprawni, kobiety. To właśnie kobiety są najliczniejsze wśród pracowników ubogich, 
gdyż to im proponuje się pracę w niedobrowolnym niepełnym wymiarze godzin, w czasie 
dzielonym na 2 lub 3 części w ciągu dnia, a także umowy niegwarantujące pewności 
zatrudnienia, zwłaszcza w sektorze masowej dystrybucji, sprzątania, usług indywidualnych i 
w domach opieki.

Ochrona pracowników MŚP to kolejne wyzwanie, gdyż w tej dziedzinie istnieje duży 
margines dla postępów. Jedną z dróg poprawy może być uproszczenie procedury oceny 
zagrożeń w MŚP. Upowszechniany przez EU-OSHA program komputerowy OiRA ma tu do 
odegrania pewną rolę. Z kolei europejska analiza Esener pokazuje, że sami pracodawcy 
przyznają, iż z jednej strony brak im informacji i środków, a z drugiej strony to właśnie 
głównie przymus prawny motywuje ich do prowadzenia działań zapobiegawczych.

Po drugie, istnieją grupy nieobjęte polityką prewencji, gdyż znajdują się poza sferą prewencji: 
pracownicy podwykonawców, pracownicy niezarejestrowani, pracownicy domowi, 
pracownicy pozornie niezależni, pracownicy tymczasowi... Na europejskim rynku pracy 
stwierdza się postępującą eksternalizację zatrudnienia: masowe podwykonawstwo, 
oddelegowanie pracowników, umowy o zastępstwo itd. Przykładowo umowy tymczasowe 
mogą wynikać zarówno z wyboru danej osoby, jak i z sytuacji przymusowej. W każdym 
jednak przypadku problem informacji i szkolenia w zakresie zagrożeń pozostaje. Ilustracją 
może tu być przemysł atomowy.

Istotnie bowiem, zważywszy na potencjalnie katastrofalne skutki błędu człowieka w 
postępowaniu z odpadami radioaktywnymi i zużytym paliwem jądrowym, zasadnicze 
znaczenie ma opracowanie rygorystycznych norm w zakresie szkolenia, bezpieczeństwa w 
pracy oraz inspekcji przez niezależne podmioty. Pracownicy lub ich przedstawiciele muszą 
przedstawić swoją opinię i zostać zaangażowani w opracowanie i wdrażanie procedur 
bezpieczeństwa. Wszystkim pracownikom obiektów, gdzie przechowywane są materiały 
niebezpieczne, lub osobom uczestniczącym w transporcie tych materiałów należy zapewnić 
stałe szkolenia: Nie dotyczy to tylko personelu technicznego, ale wszystkich pracowników, 
bez względu na czas trwania ich umowy czy ich rolę na miejscu.



PE469.808v01-00 12/12 PR\873201PL.doc

PL

III. Uświadomienie sobie zagrożeń chemicznych i biologicznych

Zagrożenia chemiczne i biologiczne są złożone, a dane jeszcze niewystarczające, ale nie ulega 
wątpliwości, że mają one bardzo negatywny wpływ na pracowników. Trzeba podjąć szybkie 
działania dotyczące azbestu, dwutlenku krzemu i innych znanych substancji rakotwórczych. 
Należy ocenić i zidentyfikować produkty, które mogą zastąpić substancje rakotwórcze, a 
także opracować procedury kontroli tych, których nie można zastąpić. Rozporządzenie 
REACH ma do odegrania bardzo ważną rolę w zapobieganiu chorobom nowotworowym i 
innym przewlekłym chorobom związanym z pracą: jego przepisy muszą być aktualizowane i 
w pełni wdrożone. I wreszcie, trzeba zwrócić szczególną uwagę na kobiety w wieku 
rozrodczym z powodu skutków dla płodu.


