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Poznaj zagadnienia

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stanowią priorytet dla partnerów społecznych w
sektorach budownictwa, materiałów budowlanych, cementu i obróbki drewna. Budownictwo i
produkcja dzierżą niechlubny rekord w zakresie
wypadków przy pracy. Stanowią one ponad
jedną czwartą (29,94  %) wszystkich wypadków
bez skutków śmiertelnych i ponad jedną trzecią
(34,6  %) wszystkich wypadków przy pracy ze
skutkiem śmiertelnym w UE-28 w roku 20171.
Pracownicy tych sektorów są narażeni na działanie wielu substancji chemicznych (np. azbestu,
kreozotów, emisji spalin z silników diesla, nanomateriałów i pyłu drzewnego), które stanowią
poważne zagrożenie dla ich zdrowia2.

Budownictwo sytuuje się najniżej na indeksie
uwzględniającym środowisko fizyczne. Występują tutaj wszystkie rodzaje ryzyka fizycznego:
związane z postawą ciała lub ergonomią, z otoczeniem (w tym wibracje, hałas oraz wysokie i
niskie temperatury) oraz zagrożenia biologiczne
i chemiczne3. Zarówno w budownictwie, jak i w
przemyśle, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są poważnie zagrożone ze względu na
intensywność pracy, uwarunkowaną głównie
napiętymi terminami, nadmiernymi wymaganiami i maszynami dyktującymi tempo pracy 4.
Ryzyko psychospołeczne wobec pracowników
budowlanych przejawia się w niewielkiej kontroli nad wykonywaną pracą i metodami pracy,

niemożności pełnego wykorzystania posiadanych umiejętności i/lub bycia wynagradzanym
lub docenianym za podejmowane wysiłki, braku
decyzyjności, powtarzalności i monotonności
zadań oraz niewielkiej liczbie możliwych interakcji społecznych5. Ryzyko psychospołeczne
jest spotęgowane złożoną organizacją pracy z
udziałem wielu interesariuszy i wykonawców,
co utrudnia koordynację. Spadek zatrudnienia
odnotowany w tej branży w latach 2008-2015
negatywnie wpływa na zadowolenie z pracy i
bezpieczeństwo dochodów 6.
Cyfryzacja stwarza nowe możliwości i wyzwania.
Pracownicy sektora drzewnego/meblarskiego
mogą być odsuwani z dala od niebezpiecznych
warunków otoczenia, a czujniki ułatwiają konserwację maszyn. Z drugiej strony, rosnąca
automatyzacja naraża pracowników na presję
czasu. Złożoność zadań, długie godziny pracy,
stała gotowość do pracy oraz interakcje poznawcze z urządzeniami cyfrowymi i robotami
powodują stres psychiczny lub ryzyko pracy w
pojedynkę i poczucie izolacji 7.Podobna presja
na zdrowie psychiczne w miejscu pracy dotyczy
również branży budowlanej, podążając za tendencją do cyfryzacji i stosowania na szeroką
skalę modelowania informacji o budynku (BIM)
w celu efektywnego kosztowo planowania, projektowania, tworzenia i zarządzania budynkami
i infrastrukturą8.

1 Eurostat (hsw_n2_01) oraz (hsw_n2_02).
2 European Federation of Building and Woodworkers (2019), EFBWW Policy on the protection of workers exposed to dangerous chemicals at workplaces
(Polityka EFBWW w zakresie ochrony pracowników narażonych na działanie niebezpiecznych chemikaliów w miejscach pracy)
3 Eurofound (2017), Sixth European Working Conditions Survey – Overview report
(Szóste europejskie studium warunków pracy – całościowe sprawozdanie) (aktualizacja z 2017 r.).
4 Ibidem.
5 European Federation of Building and Woodworkers (2019), Psychosocial risks in construction (Zagrożenia psychospołeczne w budownictwie).
6 European Institute for Construction Labour Research (2019), Mental health in construction (Zdrowie psychiczne w budownictwie).
7 CENFIM (2019), Digit-Fur. Impacts of the digital transformation in the wood furniture industry
(Digit-Fur. Skutki transformacji cyfrowej w przemyśle mebli drewnianych).
8 European Institute for Construction Labour Research (2019), Mental health in construction (Zdrowie psychiczne w budownictwie).
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Stosuj ukierunkowane praktyki
Zdrowie i bezpieczeństwo są wyraźnie zaliczone do kompetencji europejskich rad zakładowych
(ERZ) w 32 % umów dotyczących ERZ 9. Wymiana informacji na temat działalności i warunków
pracy często prowadzi do większego konsensusu i jednoczy członków ERZ w większym stopniu
niż kwestie związane z wynagrodzeniem i zatrudnieniem. Zajmowanie się takimi kwestiami
wykracza poza różnice (np. wielkość zakładu, sytuacja gospodarcza, specyfika lokalna i krajowa,
kultura dialogu społecznego) i pomaga określić najbardziej typowe sytuacje10.

Dla europejskich rad zakładowych, które chcą nawiązać dialog z kierownictwem
w tej dziedzinie pomocne może okazać się:
włączenie do umów o ERZ klauzul, które sprawiają, że zdrowie i bezpieczeństwo stają
się stałym punktem porządku dziennego okresowych posiedzeń i precyzują treść i czas



przekazywania informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przekazywane
przez centralne kierownictwo.

 Informowanie

na temat zdrowia
i bezpieczeństwa
w porozumie
niach o ERZ

POROZUMIENIE W SPRAWIE ERZ BUZZI
UNICEM Z 2016 R. wymienia inicjatywy w zakre-

sie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy jako jeden z tematów informacji i konsultacji.
Umowa ERZ Grupy Cementir z 2011 r. obejmuje
informacje dotyczące urazów, długoterminowych
nieobecności i związanych z nimi danych statystycznych Grupy i poszczególnych krajów, jak
również inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy. Inne informacje dotyczą liczby
wypadków śmiertelnych, obrażeń ciała i zdarzeń
potencjalnie wypadkowych w każdym zakładzie,
sprawozdań z oceny ryzyka i zagrożeń dla środowiska, wyników audytów środowiskowych oraz
pełnych szczegółów programów bezpieczeństwa i
higieny pracy w każdym zakładzie (z uwzględnieniem liczby przedstawicieli ds. bezpieczeństwa,
oferowanych im szkoleń i zasobów oddanych im
do dyspozycji w celu wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem).

Porozumienie w sprawie ERZ Grupy Vinci z 2014 r.
zawiera specjalną kwartalną procedurę informowania o wypadkach przy pracy, wypadkach
w podróży i chorobach zawodowych, dotyczącą
wyłącznie prezydium.
Porozumienie w sprawie ERZ Recticel z 2012 r.
przewiduje sporządzanie przez centralne kierownictwo sprawozdań na temat liczby, treści i
wyników wszelkich programów szkoleniowych i
planów poprawy wdrożonych w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
Porozumienie w sprawie ERZ z 2014 r. zawarte
w Grupie Marazzi (przemysł ceramiczny) odnosi
się do aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy
przez wybraną grupę studialną (jeden przedstawiciel na kraj i jeden przewodniczący), która
spotyka się raz w roku.

9 European Trade Union Institute (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
(Europejskie rady zakładowe i rady zakładowe spółek europejskich w 2015 r.)
10 European Trade Union Confederation (2014), European Works Councils: their role in health & safety and anticipation of change
(Europejskie rady zakładowe: ich rola w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa oraz przewidywanie przyszłych przemian).
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Poprawa bezpieczeństwa to niekończące się zadanie!
Europejski dialog społeczny może pomóc w ustanowieniu
najwyższych standardów polityki "zero wypadków"
w całym przedsiębiorstwie.
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LISTA PYTAŃ, KTÓRE EUROPEJSKIE RADY

•

ZAKŁADOWE MOGĄ ZADAWAĆ podczas spotkań

z centralnym kierownictwem została opracowana
przez EFFAT11:
•
•

•

•

•

•
•

Czy firma wdraża procedury oceny ryzyka w
zakresie zagrożeń związanych ze stresem?
Jeśli tak, to czy ocena ryzyka prowadzi do
powstania planów działania lub polityk, które
identyfikują, zapobiegają i niwelują zagrożenia
psychospołeczne? Czy pracownicy są w pełni
zaangażowani w definiowanie tych polityk?
Jakie narzędzia są wykorzystywane do oceny
ryzyka związanego ze stresem w miejscu pracy
(np. wskaźniki ostrzegawcze, ankiety dotyczące
warunków pracy, zbiorowe i/lub indywidualne
spotkania z pracownikami itp.)?
Czy przedsiębiorstwo konsultuje się ze związkami zawodowymi i przedstawicielami ds.
BHP, aby zapobiegać stresowi w miejscu pracy?
Czy firma zapewnia szkolenia pomagające pracownikom radzić sobie ze stresem i trudnymi
sytuacjami?
Jaki jest czas pracy w każdym kraju?
Jak przedstawia się planowanie i decydowanie
o nadgodzinach?

JEDNOLITA KLASYFIKACJA WYPADKÓW
PRZY PRACY (typologia, ciężkość, przyczyny

itp.) w różnych zakładach Buzzi Unicem została
omówiona przez ERZ tego międzynarodowego
przedsiębiorstwa. Informacje dotyczące urazów i
zdarzeń potencjalnie wypadkowych powinny być
szybko zgłaszane do centralnego kierownictwa.
Członkowie ERZ przyczyniają się do przejrzystego
i terminowego przepływu informacji z poziomu
lokalnego do centralnego oraz wykorzystują procedurę informowania i konsultacji na poziomie
europejskim.

•

•

•

Czy firma rozważała zmiany w czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy, aby pomóc pracownikom w radzeniu sobie z presją zewnętrzną (np.
opieka nad dziećmi, złe drogi dojazdowe itp.)?
Czy firma opracowała system powiadamiania
pracowników o nieplanowanych, napiętych
terminach i wyjątkowej potrzebie pracy w nadgodzinach?
Czy stosowane są krajowe i europejskie przepisy dotyczące prewencji i ochrony w miejscu
pracy?
Ilu pracowników zostało dotkniętych chorobami związanymi z narażeniem na zagrożenia
psychospołeczne? Ilu pracowników poszło na
zwolnienie lekarskie z powodów związanych
z zagrożeniami psychospołecznymi (tj. stres,
depresja lub wypalenie zawodowe)?

Co najmniej 15-30 dni przed posiedzeniem kierownictwo powinno wysłać do wszystkich członków ERZ (wraz z odpowiednimi materiałami)
komunikat dotyczący tematu informacji i konsultacji, zawierający datę, miejsce i harmonogram
uzgodniony z prezydium.

 Pytania

do centralnego
kierownictwa
w zakresie
zagrożeń psychospołecznych

 Niektóre

wskazówki
pomocne w poprawie informacji
na temat zdrowia
i bezpieczeństwa

W LafargeHolcim informacje są tłumaczone na
wszystkie języki członków ERZ.

11 European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (2016), Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils and
transnational companies (Zwiększanie roli EFFAT-u w europejskich radach zakładowych i przedsiębiorstwach ponadnarodowych).
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umożliwienie członkom europejskiej rady zakładowej wyrażania opinii na temat
kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz otrzymywania informacji
zwrotnych od centralnego kierownictwa.



 Procedury

konsultacji
w świetle porozumień dotyczących ERZ

DO KONSULTACJI powinno dojść „w odpo-

wiednim momencie, w odpowiedni sposób i przy
takiej treści, aby umożliwić przedstawicielom
pracowników wyrażenie opinii na podstawie dostarczonych informacji na temat proponowanych
środków, których dotyczą konsultacje" (Dyrektywa 2009/38/WE).
•
•

•

•

 Rozwiązania,

które członkowie
ERZ mogą zaproponować centralnemu kierownictwu względem
zagrożeń psychospołecznych

konsultacje opierają się na procedurze informacyjnej;
procedura konsultacji powinna rozpocząć się
w takim terminie, aby przedstawiciele pracowników mieli wystarczająco dużo czasu na
opracowanie wniosków i wywarcie wpływu na
ostateczną decyzję;
należy przewidzieć czas na wymianę i dyskusję
między przedstawicielami pracowników a kierownictwem;
przy czym procedura konsultacji powinna prowadzić do wydania opinii przez ERZ, do której
kierownictwo powinno się ustosunkować12.

EFFAT przedstawia LISTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ, KTÓRE CZŁONKOWIE ERZ MOGĄ
ZAPROPONOWAĆ po otrzymaniu danych liczbowych i informacji na temat wpływu zagrożeń
psychospołecznych w przedsiębiorstwie międzynarodowym:
•
•
•

•
•

nowy program szkoleniowy;
opracowywanie polityki zapobiegania
i wspomagania;
inna organizacja pracy pobudzająca udział
pracowników i panowanie nad procesem
decyzyjnym;
zaplanowanie treści pracy;
planowanie obciążenia pracą;

W niektórych porozumieniach dotyczących ERZ
wprowadzono rozróżnienie między tematami,
które są przedmiotem informowania, a tymi,
które podlegają procedurze konsultacji.
Porozumienie w sprawie ERZ we francuskiej
Grupie Engie z 2017 r. (sektor energetyczny) określa, że ERZ musi być konsultowana w zakresie
prewencji i bezpieczeństwa, warunków pracy,
higieny i polityki zdrowotnej. Przedstawiciele pracowników mogą wyrazić swoją opinię, a centralne
kierownictwo może się do niej ustosunkować.
Porozumienie w sprawie ERZ w Grupie Vinci
stanowi, że opinia ERZ powinna zostać sformalizowana na piśmie.

• oraz poprawa wyposażenia i środowiska pracy.
EFFAT wyróżnia trzy stopnie środków zapobiegawczych: podstawowe (rozwiązania ergonomiczne, projektowanie pracy i środowiska, zmiany w
możliwościach rozwoju zawodowego i obciążeniu
pracą), średnie (programy edukacyjne i szkoleniowe) i wyższej rangi (wsparcie psychologiczne i
pomoc dla pracowników dotkniętych traumatycznymi wydarzeniami).13

12 European Federation of Building and Woodworkers (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
(Praktyczny przewodnik dla europejskich rad zakładowych dotyczący informowania i konsultacji).
13 European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (2016), Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils
and transnational companies (Zwiększanie roli EFFAT-u w europejskich radach zakładowych i przedsiębiorstwach ponadnarodowych).
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włączenie do umów o europejskiej radzie zakładowej klauzul dotyczących środków
finansowych, technicznych i materialnych dla członków europejskiej rady zakładowej,
umożliwiających lepsze postępowanie z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy.



Porozumienie w sprawie ERZ Grupy LafargeHolcim ustanawia dwudniowe szkolenie zarówno dla
członków ERZ jak i przedstawicieli kadry kierowniczej, przed pierwszym spotkaniem po podpisaniu porozumienia. Jednodniowe lub dwudniowe
sesje szkoleniowe organizowane są za każdym
razem, gdy wybierani są nowi członkowie ERZ.
Regularnie przewiduje się jednodniowe sesje
szkoleniowe w roku i dwudniowe sesje szkoleniowe co cztery lata. Ma to na celu aktualizowanie
kwalifikacji członków ERZ.

WARUNKI SKUTECZNEGO SZKOLENIA
CZŁONKÓW ERZ:
•

•

•

NALEŻY ZORGANIZOWAĆ SESJE SZKOLENIOWE POŚWIĘCONE TEMATOM ZWIĄZANYM Z
PROCEDURĄ INFORMOWANIA I KONSULTACJI,

•

TAKIM JAK ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Umowa o ERZ Grupy Vinci gwarantuje dwanaście
dni szkolenia w zakresie zagadnień prawnych,
gospodarczych i społecznych w czasie trwania
kadencji członków ERZ. Obejmuje to ustawodawstwo europejskie i standardy w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa, jak również rozwiązania wdrażane na szczeblu krajowym.

URZĄDZENIA TELEKOMUNIKACYJNE

(np. laptopy, drukarki, intranet itp.) są przekazywane członkom ERZ w celu umożliwienia im wykonywania swoich obowiązków i zobowiązań.
Umowa o ERZ w przedsiębiorstwie Buzzi Unicem
ustanawia zamieszczanie, w czasopiśmie firmowym Portland, rubryki poświęconej działalności
ERZ.
POROZUMIENIE W SPRAWIE ERZ W GRUPIE
VINCI USTANAWIA ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĘ DLA CZŁONKÓW ERZ służącą prze-

chowywaniu wszystkich istotnych dokumentów
i protokołów oraz ich rozpowszechnianiu wśród
pracowników.

•

podejmowanie co roku decyzji dotyczących
tematyki szkoleń oraz tego, którzy członkowie
ERZ wraz z zastępcami potrzebują szkolenia;
decydowanie o liczbie potrzebnych dni szkoleniowych (z uwzględnieniem czasu podróży i
czasu szkolenia), o tym, kiedy i jak często należy przeprowadzać szkolenia;
unikanie przeprowadzania szkolenia po zebraniu ERZ, gdyż wówczas szkolenie schodzi na
drugi plan. Lepiej, aby szkolenie było prowadzone jako samodzielne spotkanie;
zwrócenie się do koordynatora ERZ z zapytaniem o jednostki szkoleniowe posiadające
wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie;
w końcowej fazie szkolenia, wygospodarowanie
czasu na podsumowanie zajęć, zapoznanie się
z nabytymi umiejętnościami, ich przydatnością
i sposobem ich zastosowania w pracy na forum
ERZ 14.

Umowa o ERZ Grupy Elia umożliwia przedstawicielom pracowników korzystanie, na rozsądnych
warunkach, z możliwości wykonywania swoich
funkcji przedstawicielskich w ramach normalnego czasu pracy. Czas ten jest traktowany jako
czas pracy i odpowiednio wynagradzany. Posiedzenia ERZ odbywają się w języku angielskim,
niemieckim, francuskim i/lub holenderskim, przy
czym przedsiębiorstwo zapewnia tłumaczenie
ustne. Porządek obrad, protokoły i wszelkie dodatkowe informacje są sporządzane we wszystkich wyżej wymienionych językach.

 Działania

szkoleniowe
dla członków
ERZs

 Dodatkowe

zasoby na rzecz
europejskich
rad zakładowychs

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW MOGĄ
POPROSIĆ O UDZIAŁ KOORDYNATORA
EFBWW w posiedzeniach ERZ. EFBWW monitoruje działalność europejskich rad zakładowych
w swoich obszarach dzięki sieci koordynatorów.

14 European Federation of Building and Woodworkers (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
(Praktyczny przewodnik dla europejskich rad zakładowych dotyczący informowania i konsultacji).
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ERZ MOŻE KORZYSTAĆ Z POMOCY EKSPERTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH.

Koordynator ERZ z ramienia EFBWW powinien
zatwierdzać tych ekspertów. EFBWW zaleca
obecność eksperta zewnętrznego jako prawo
zastrzeżone w porozumieniu. Porozumienia w
sprawie ERZ powinny wyjaśniać metodę powoływania i finansowania, sposób wykorzystania
eksperta oraz warunki, w jakich wykonuje on/ona
swoje zadania.15.
WSZYSTKIE KOSZTY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z ERZ POWINNY BYĆ POKRYWANE PRZEZ
KIEROWNICTWO. Powinno to zostać ustalone
w porozumieniu w sprawie ERZ i obejmować
posiedzenia Prezydium i ERZ, posiedzenia przy-

gotowawcze i plenarne, posiedzenia grup roboczych i działania szkoleniowe na rzecz ERZ, w
tym podróże, wyżywienie, zakwaterowanie, usługi
językowe, doradców zewnętrznych i racjonalne
działania informacyjne.
SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE I PODSUMOWUJĄCE W GRONIE SAMYCH CZŁONKÓW
ERZ mające miejsce przed i po spotkaniach
plenarnych z centralnym kierownictwem są
przewidziane w 44 % porozumień o ERZ 16. Posiedzenia przygotowawcze pozwalają członkom ERZ
na omówienie tematów zawartych w porządku
obrad. Podczas spotkań podsumowujących mogą
oni uzgodnić wspólne działania i reakcje.

Europejskie rady zakładowe, które chcą podnieść dialog z kierownictwem
na wyższy poziom, mogą wykorzystać
tworzenie stałych grup roboczych w ramach europejskiej rady zakładowej lub sieci
lokalnych przedstawicieli pracowników odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo.



 Grupy

robocze ds.
zdrowia i
bezpieczeństwa

Porozumienie w sprawie ERZ Grupy ENGIE
przewiduje DORAŹNE I TYMCZASOWE GRUPY
ROBOCZE ORAZ CZTERY STAŁE GRUPY
ROBOCZE. Jedna stała grupa robocza zajmuje
się bezpieczeństwem i higieną pracy, zapobieganiem zagrożeniom zawodowym oraz jakością życia w pracy. Grupa robocza składa się z członków
ERZ i kierownictwa. Spotkania odbywają się dwa
razy w roku przez dwa dni, przy czym jest możliwość odbycia dodatkowych spotkań. Do udziału
można zaprosić dodatkowe zainteresowane strony (np. lokalnych przedstawicieli pracowników,
kompetentnych specjalistów, pracowników, ekspertów ETUF itp. ). Sprawozdania grupy roboczej
są uwzględniane w programie prac ERZ.

Porozumienie w sprawie ERZ Grupy LafargeHolcim ustanawia STAŁĄ GRUPĘ ROBOCZĄ DS.
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, której
celem jest wspieranie osiągnięcia celu "zero urazów i ofiar śmiertelnych" (zapobieganie, ochrona
zdrowia i dobrego samopoczucia). Grupa robocza
dostarcza zaleceń, analiz, dobrych praktyk i
jest punktem kontaktowym dla przedstawicieli
pracowników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Grupy. Grupa robocza spotyka się co kwartał.
Wewnętrzni eksperci Grupy i/lub członkowie
związków zawodowych mogą wspierać spotkania
przygotowawcze. Możliwe są spotkania nadzwyczajne. Grupa robocza może uzyskać dostęp do
wszystkich niezbędnych danych, w tym do informacji o zdarzeniach i wypadkach rozpatrywanych
przez kierownictwo, wizytować lokalne zakłady
i procesy, zapraszać ekspertów LafargeHolcim i
członków związków zawodowych oraz przechodzić specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

15 European Federation of Building and Woodworkers (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
(Praktyczny przewodnik dla europejskich rad zakładowych dotyczący informowania i konsultacji).
16 European Trade Union Institute (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
(Europejskie rady zakładowe i rady zakładowe spółek europejskich w 2015 r.) .
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Stres sprawia, że czujesz się źle.
Kultura prewencji w całej Grupie jest wyzwaniem
dla Europejskiej Rady Zakładowej.
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rozszerzenie kompetencji członków europejskiej rady zakładowej o podpisywanie umów
dotyczących kwestii ponadnarodowych oraz o udział w projektach ponadnarodowych.



 Kompetencje

negocjacyjne
europejskiej
rady zakładowej
w zakresie
zdrowia i
bezpieczeństwa

4 % europejskich rad zakładowych jest upoważnionych do inicjowania projektów, a 3 % ma
kompetencje negocjacyjne w kwestiach ponadnarodowych17.
OPRACOWANIE I PODPISANIE KART DOTYCZĄCYCH ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

jest przewidziane w niektórych porozumieniach
dotyczących ERZ. „Karta Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy Personelu - Praktyki Grupy Solvay" zobowiązuje kierownictwo każdego zakładu Grupy do:
•

•
•

•
•

•

•

zapewnienia takich warunków pracy, które
będą gwarantować zdrowie i dobre samopoczucie pracowników;
przestrzegania obowiązujących przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych;
monitorowania rozwoju sytuacji w tym zakresie
i przestrzegania standardów ustanowionych na
poziomie Grupy;
przyjęcia spójnej polityki w zakresie monitorowania zdrowia pracowników;
zapewnienia każdemu pracownikowi środków
ochrony osobistej odpowiednich do zajmowanego stanowiska i wykonywanych przez niego
zadań;
zapewnienia informacji i szkoleń w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa w odpowiednim
języku;
oraz monitorowania, czy podwykonawcy
pracujący w zakładach Grupy przestrzegają
wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, które muszą być analogiczne do tych
stosowanych wobec personelu Grupy.

Wspólna deklaracja Vinci z 2017 r. w sprawie celu
"zero wypadków" sporządzona przez ERZ i zarząd
stanowi ramy odniesienia dla istotnych i fundamentalnych działań na rzecz bezpieczeństwa i
higieny pracy w przedsiębiorstwach Grupy. Na
uwagę zasługują następujące punkty:
•
•
•

działania informacyjne i szkoleniowe dla pracowników;
ich aktywne zaangażowanie w tę problematykę;
oceny ryzyka, które należy przeprowadzić
w odpowiednim czasie;

•
•

stosowanie środków ochrony indywidualnej;
oraz pomoc dla podwykonawców, która ma
być zapewniona przez spółki Grupy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Europejska Konwencja BHP w Barilla Group z
2017 r., podpisana przez kierownictwo, ERZ i
EFFAT, zawiera wytyczne dla wszystkich spółek
Grupy i zakładów dotyczące kwestii związanych
ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Strony zobowiązują się do:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

uczynienia z bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników stałego punktu w porządku obrad;
organizowania kursów i możliwości szkoleń,
informacji i podnoszenia świadomości, z
uwzględnieniem udziału i wsparcia ze strony
ekspertów i specjalistów w tej dziedzinie;
zaplanowania możliwości dostarczania szczegółowych informacji i dyskusji na temat sytuacji w różnych krajach i miejscach;
wypracowania wspólnego podejścia wśród
stron, poprzez dzielenie się najlepszymi rozwiązaniami, doświadczeniami i praktykami
sprawdzonymi w różnych krajach i zakładach,
a także w innych środowiskach korporacyjnych;
określenia miejsc i sytuacji eksploatacyjnych
wymagających priorytetowej interwencji w celu
poprawy wskaźników bezpieczeństwa i higieny
pracy;
proponowania przekrojowych planów prewencyjnych powiązanych z celami ilościowymi i
jakościowymi;
wprowadzenia polityki działań następczych
(folow-up) na szczeblu krajowym i lokalnym;
monitorowania, analizowania i omawiania różnych działań podejmowanych lub planowanych
w każdym kraju podczas sesji plenarnej ERZ;
dostarczania aktualnych informacji i danych
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w różnych europejskich zakładach Grupy.

17 European Trade Union Institute (2015), European Works Councils and SE Works Councils in 2015
(Europejskie rady zakładowe i rady zakładowe spółek europejskich w 2015 r.).
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poprawa pionowej i poziomej koordynacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
poprzez zaangażowanie krajowych i lokalnych przedstawicieli pracowników, jak również
podwykonawców oraz innych przedsiębiorstw działających w tym samym sektorze
lub w tym samym łańcuchu tworzenia wartości.



O SILE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH i rad zakładowych na wszystkich szczeblach decyduje ich
koordynacja.

Praca ERZ może być ułatwiona dzięki:
• zapraszaniu jednego lub więcej przedstawicieli
organów krajowych/lokalnych na posiedzenia
ERZ;
• umożliwieniu członkom ERZ odwiedzania lokalnych zakładów;
• wyznaczeniu przedstawiciela z każdego zakładu lub przedsiębiorstwa, który będzie odpowiedzialny za kontakty z ERZ;
• wspieraniu działań lokalnych zgodnych z kompetencjami ERZ (np. poprzez obecność niektórych członków ERZ w terenie, gdy miejscowe
zakłady doświadczają trudności lub sytuacji
kryzysowych);
• oraz wdrożeniu oprogramowania do tłumaczenia online w celu łatwego tłumaczenia wiadomości e-mail.
PLATFORMY INTERNETOWE mogą ułatwić wymianę informacji między ERZ a innymi organami,
jak ma to miejsce w przypadku Vinci.
KURSY SZKOLENIOWE lub spotkania przygo-

towawcze koncentrujące się na roli ERZ mają
kluczowe znaczenie dla zrozumienia pracy ERZ
przez lokalnych przedstawicieli pracowników,
sprzyjając w ten sposób interakcji i współpracy18.

WSZYSCY PODWYKONAWCY działający na
terenie międzynarodowych przedsiębiorstw powinni być objęci umowami dotyczącymi kwestii
bezpieczeństwa i higieny pracy. Umowy w Solvay i
Vinci obejmują obowiązek monitorowania podwykonawców.

OCENY RYZYKA, BADANIA I KONSULTACJE
Z PRACOWNIKAMI na poziomie lokalnym poma-

gają określić priorytetowe obszary działań interwencyjnych, opracować programy przekrojowe i
rozpowszechniać dobre praktyki.

 Stosunki

między europejskimi radami
zakładowymi
a szczeblem
lokalnym

ERZ France Telecom / Orange przeprowadziła
badanie dotyczące zagrożeń psychospołecznych
wśród wszystkich pracowników (w 16 krajach
europejskich). Przewiduje się, że prace te doprowadzą do krajowych negocjacji w sprawie
konkretnych planów zapobiegania i ochrony19.
Krajowe / lokalne kierownictwo i przedstawiciele
pracowników przekazują wyniki na forum ERZ
w celu zagwarantowania wartościowego obiegu
informacji 20.
Porozumienie Recticel z 2016 r. w sprawie
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska zawarte
pomiędzy Europejską Radą Zakładową a kierownictwem obejmuje ocenę ryzyka i konsultacje
z delegatami związków na szczeblu lokalnym.
Lokalni menedżerowie muszą informować delegatów związkowych o projektach innowacyjnych
i nowych technologiach, które mogą mieć wpływ
na zdrowie i bezpieczeństwo. Pracownicy mogą
zgłaszać ewentualne zagrożenia i przedstawiać
propozycje ulepszeń. Prezydium może przeprowadzać analizy porównawcze środków bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach.

WYMIANA POGLĄDÓW I PRAKTYK pomiędzy
członkami ERZ różnych przedsiębiorstw może
jeszcze bardziej usprawnić działania ERZ w
zakresie standardów bezpieczeństwa i higieny
pracy. Międzynarodowe spotkania (współ)organizowane przez EFBWW i koordynatorów ERZ pomagają w nawiązywaniu kontaktów między członkami ERZ a innymi zainteresowanymi stronami.

 Zdrowie i

bezpieczeństwo
w całym łańcuchu dostaw

18 European Federation of Building and Woodworkers (2016), Practical Guide for EWCs on Information and Consultation
(Praktyczny przewodnik dla europejskich rad zakładowych dotyczący informowania i konsultacji).
19 European Trade Union Confederation (2014), European Works Councils: their role in health & safety and anticipation of change
(Europejskie rady zakładowe: ich rola w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa oraz przewidywanie przyszłych przemian).
20 European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (2016), Enhancing EFFAT’s role in European Works Councils and
transnational companies (Zwiększanie roli EFFAT-u w europejskich radach zakładowych i przedsiębiorstwach ponadnarodowych).
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Uczestnicy
SPECJALIŚCI
DS. BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY
CENTRALNE
KIEROWNICTWO

LOKALNE
KIEROWNICTWO
LEKARZ
MEDYCYNY PRACY

EUROPEJSKA
RADA
ZAKŁADOWA

ŚWIATOWA
RADA ZAKŁADOWA

PRACOWNICY

LOKALNI
PRZEDSTAWICIELE
PRACOWNIKÓW

PRZEDSTAWICIELE
DS. BEZPIECZEŃSTWA
PRACOWNIKÓW I/LUB
WSPÓLNE KOMITETY
DS. BEZPIECZEŃSTWA

LOKALNE
ORGANIZACJE
ZWIĄZKOWE

INSTYTUCJE
EUROPEJSKIE
I ORGANIZACJE
NORMALIZACYJNE
KOORDYNATOR ERZ
I EFBWW
EUROPEJSKI
DIALOG SPOŁECZNY

EUROPEJSKA RADA ZAKŁADOWA (ERZ)
jest organem zrzeszającym przedstawicieli pracowników z różnych krajów europejskich, w których działa przedsiębiorstwo ponadnarodowe lub
grupa przedsiębiorstw. Jej celem jest zapewnienie pracownikom informacji i konsultacji na temat rozwoju działalności biznesowej oraz wszelkich istotnych decyzji na poziomie europejskim,
które mogłyby mieć wpływ na poziom zatrudnienia lub warunki pracy. Prawo do ustanowienia
europejskiej rady zakładowej ma zastosowanie
do przedsiębiorstw lub grup przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 1000 pracowników
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w UE i w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Liechtenstein),
a jednocześnie zatrudniających co najmniej 150
pracowników w każdym z co najmniej dwóch
państw członkowskich. Wniosek złożony przez
100 pracowników z dwóch państw lub inicjatywa
pracodawcy uruchamia proces tworzenia nowej
ERZ, której skład i funkcjonowanie są dostosowane do specyficznej sytuacji przedsiębiorstwa
poprzez porozumienie podpisane przez kierownictwo i przedstawicieli pracowników z różnych
zaangażowanych państw.

W ramach ERZ ważną rolę przypisuje się KOORDYNATOROWI ERZ. W sektorach budownictwa,
materiałów budowlanych, cementu i obróbki
drewna koordynator ERZ jest wybierany przez
sekretariat EFBWW w porozumieniu z organizacjami stowarzyszonymi z EFBWW, których członkowie należą do danego przedsiębiorstwa ponadnarodowego; koordynatorem ERZ jest zazwyczaj
członek związku zawodowego EFBWW mającego
siedzibę w kraju, w którym działa centralne
kierownictwo. Koordynator ERZ pełni funkcję
eksperta związkowego na rzecz przedstawicieli
ERZ, zachęcając do pracy zespołowej i pozytywnej
komunikacji wewnętrznej, monitorując działania
centralnego kierownictwa zgodnie z umową o
ERZ i prawem, zapewniając doradztwo przedstawicielom ERZ i uczestnicząc we wszystkich
posiedzeniach ERZ i Prezydium. Koordynator ERZ
pośredniczy w kontaktach między ERZ a sekretariatem EFBWW i organizacjami stowarzyszonymi
zaangażowanymi w działalność przedsiębiorstwa
ponadnarodowego.
EUROPEJSKA FEDERACJA PRACOWNIKÓW
PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO I DRZEWNEGO
(EFBWW) jest federacją branżową obejmującą
budownictwo, obróbkę drewna, leśnictwo oraz
przemysły i branże pokrewne. Jest członkiem
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
(ETUC). Europejskie organizacje związkowe
reprezentują pracowników na szczeblu europejskim. Istnieją zarówno międzybranżowe, jak i
sektorowe europejskie organizacje związkowe.
ETUC jest główną organizacją związkową na
szczeblu europejskim, reprezentującą pracowników z różnych sektorów.
EUROPEJSKI DIALOG SPOŁECZNY stanowi
forum dyskusji, konsultacji, negocjacji i wspólnych działań z udziałem organizacji reprezentujących dwie strony sektora (pracodawców i
pracowników) na szczeblu UE. Jest to albo dialog
trójstronny z udziałem władz publicznych, albo
dialog dwustronny pomiędzy europejskimi pracodawcami i organizacjami związkowymi. Odbywa
się to na poziomie międzybranżowym oraz w
ramach sektorowych komitetów dialogu społecznego. W sektorze budowlanym organizacje
zaangażowane w europejski dialog społeczny to
Europejska Federacja Pracowników Budownictwa
i Przemysłu Drzewnego (EFBWW), Europejska
Federacja Przemysłu Budowlanego (FIEC) i Eu-

ropejska Konfederacja Budowlana (EBC). W przypadku sektora obróbki drewna odpowiednikiem
EFBWW jest Europejska Konfederacja Przemysłu
Drzewnego (CEI-bois), Europejska Federacja
Przemysłu Meblarskiego (EFIC) i Europejska
Federacja Paneli (EPF).
Na poziomie międzybranżowym organizacje
zaangażowane w europejski dialog społeczny
to ETUC, Konfederacja Europejskiego Biznesu
(BusinessEurope), Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw świadczących usługi
publiczne (CEEP), SMEunited, Rada Europejskiej
Kadry Zawodowej i Menedżerskiej (Eurocadres)
oraz Europejska Konfederacja Kadr Zarządzających i Menedżerskich (CEC).
CENTRALNE KIEROWNICTWO oznacza zarząd
przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym lub,
w przypadku grupy przedsiębiorstw o zasięgu
wspólnotowym, przedsiębiorstwa sprawującego
kontrolę. Jego lokalizacja może znajdować się w
Unii Europejskiej lub poza nią.
ŚWIATOWA RADA ZAKŁADOWA oznacza
grupę przedstawicieli pracowników, która została
utworzona w ponadnarodowym przedsiębiorstwie
na zasadzie dobrowolności, na podstawie umowy
ponadnarodowej lub w wyniku decyzji pracodawcy. Może być utworzona jako organ odrębny od
ERZ lub jako rozszerzenie istniejącego organu
ponadnarodowego, takiego jak ERZ. Nie istnieją
żadne (międzynarodowe lub europejskie) normy
prawne regulujące tworzenie globalnych rad
zakładowych.
LOKALNI PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW to przedstawiciele pracowników, rady
zakładowe lub delegaci związków zawodowych
z różnych zakładów europejskich i/lub przedsiębiorstw należących do spółki międzynarodowej
lub grupy spółek.
LOKALNE KIEROWNICTWO oznacza zarząd
różnych zakładów europejskich i/lub przedsiębiorstw należących do spółki międzynarodowej
lub grupy spółek.
PRACOWNICY to wszyscy pracownicy europejscy zatrudnieni przez spółkę międzynarodową
lub grupę spółek.
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PRZEDSTAWICIELE DS. BEZPIECZEŃSTWA
PRACOWNIKÓW I/LUB WSPÓLNE KOMITETY
DS. BEZPIECZEŃSTWA są głównymi strukturami zapewniającymi reprezentowanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny
pracy we wszystkich państwach członkowskich
UE. Informacje i konsultacje z przedstawicielami pracowników ponoszącymi szczególną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie
pracowników są określone w dyrektywie 89/391/
EWG. W poszczególnych państwach członkowskich istnieją różnice, wynikające z istnienia
szczególnych rozwiązań prawnych. Ogólnie rzecz
biorąc, przedstawiciele pracowników ds. zdrowia
i bezpieczeństwa mogą być wybierani przez pracowników albo wyznaczani przez pracowników
lub związek zawodowy, podczas gdy wspólne
komitety składają się zazwyczaj z przedstawicieli
zarówno pracowników, jak i pracodawcy (lub
jego przedstawiciela). W pracach komisji mogą
również uczestniczyć specjaliści od ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
W niektórych krajach kwestie bezpieczeństwa i
higieny pracy są rozwiązywane przede wszystkim
za pośrednictwem istniejących struktur przedstawicielskich, takich jak rady zakładowe.

INSTYTUCJE EUROPEJSKIE I ORGANIZACJE
NORMALIZACYJNE są głównymi organami
określającymi ramy prawne, polityczne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
w Unii Europejskiej. Partnerzy społeczni są
zaangażowani w procedurę konsultacji z Komisją
Europejską, jeszcze zanim dojdzie do złożenia
wniosków dotyczących polityki w kwestiach
społecznych. Komisja opracowuje wnioski dotyczące normalizacji w drodze procesu konsultacji
z szeroką grupą zainteresowanych stron, w tym
z partnerami społecznymi. Partnerzy społeczni
w przemyśle budowlanym zwracają się o ich
większe zaangażowanie w procesy definiowania,
wdrażania i oceny norm i standardów21.
SPECJALIŚCI DS. BEZPIECZEŃSTWA I
HIGIENY PRACY są wyznaczani przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z
ochroną i zapobieganiem zagrożeniom zawodowym w przedsiębiorstwie i / lub zakładzie.
LEKARZE MEDYCYNY PRACY zajmują się
utrzymaniem zdrowia w miejscu pracy i koncentrują się na zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu obrażeń i chorób związanych z pracą.

LOKALNE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE reprezentują pracowników w różnych krajach europejskich i na różnych terytoriach, w obrębie których
działa spółka międzynarodowa lub grupa spółek.

21 European Federation of Building and Woodworkers, European Construction Industry Federation, Committee for European Construction Equipment (2017),
Working safer with construction machines (Bezpieczniejsza praca z maszynami budowlanymi).
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Zasady gry

DIALOG SPOŁECZNY W UE
EFBWW i FIEC przyjęły kilka wspólnych deklaracji w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa:
•

•

•

•

•
•

Wspólne oświadczenie partnerów społecznych
europejskiego przemysłu budowlanego w
sprawie Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy „Bezpieczne budowanie" („Building in Safety”) (2004)
Wspólna deklaracja partnerów społecznych
europejskiego przemysłu budowlanego z
okazji Europejskiego Szczytu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy 2004 w Bilbao (2004)
Wspólne zalecenie w sprawie zapobiegania
stresowi zawodowemu w sektorze budownictwa (2006)
Wspólna opinia EFBWW i FIEC w sprawie nowej wspólnotowej strategii na rzecz zdrowia i
bezpieczeństwa na lata 2013-2020 (2012 r.)
Protokół ustaleń „Bezpieczniejsza praca z
maszynami budowlanymi" (2017)
Wspólne oświadczenie europejskich partnerów społecznych z sektora budowlanego
w sprawie komunikatu „Bezpieczniejsza i
zdrowsza praca dla wszystkich - modernizacja
prawodawstwa i polityki UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy" (2018 r.)

EFBWW i CEI-bois przyjęły kilka wspólnych deklaracji w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa:
•

•
•

Wspólna deklaracja partnerów społecznych
europejskiego przemysłu obróbki drewna
(2010)
EFBWW - CEI-Bois Wspólne stanowisko w
sprawie nowej strategii BHP (2013)
Wspólne oświadczenie europejskich partnerów społecznych z sektora obróbki drewna i
sektora meblarskiego (w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy) (2018)

Na poziomie międzysektorowym partnerzy
społeczni osiągnęli następujące niezależne porozumienia, które zostały przeniesione na poziom
państw członkowskich:
• Umowa ramowa dotycząca stresu związanego
z pracą zawodową (2004)
• Porozumienie ramowe w sprawie molestowania i przemocy w miejscu pracy (2007)

DYREKTYWY
I ROZPORZĄDZENIA UE
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE) uznaje rolę Unii Europejskiej we wspieraniu państw członkowskich w zapewnianiu
bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz
w tworzeniu równych szans. Artykuły 151 i 153
dają UE uprawnienia do przyjmowania dyrektyw
ustanawiających minimalne wymogi w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dyrektywa 89/391/EWG – „dyrektywa ramowa" w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy - zawiera
podstawowe obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na jej podstawie, pracodawcy są zobowiązani
do podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych, wprowadza zasadę oceny ryzyka i określa
jej główne elementy (np. identyfikację zagrożeń,
udział pracowników, wprowadzenie odpowiednich
środków z priorytetem wyeliminowania ryzyka
u źródła, dokumentowanie i okresową ponowną
ocenę zagrożeń w miejscu pracy). Obejmuje ona
również wymogi dla pracodawców w zakresie
oceny i zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
Przepisy dyrektywy mają zastosowanie o ile
szczegółowe dyrektywy nie zawierają bardziej
rygorystycznych i dokładniejszych rozporządzeń.
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Dyrektywy szczegółowe dostosowują zasady dyrektywy ramowej do:
•

•

•

•

•

szczególnych czynności, takich jak ręczne
przemieszczanie ładunków (dyrektywa 90/269/
EWG);
szczególnych zagrożeń w miejscu pracy,
takich jak narażenie na działanie substancji
niebezpiecznych (np. dyrektywa 2004/37/WE
w sprawie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy; dyrektywa 2009/148/
WE w sprawie narażenia na działanie azbestu
w miejscu pracy) lub czynników fizycznych (np.
dyrektywa 2002/44/WE w sprawie wibracji;
dyrektywa 2003/10/WE w sprawie hałasu);
szczególnych miejsc pracy i sektorów, takich
jak tymczasowe lub ruchome place budowy
(dyrektywa 92/57/EWG);
szczególnych grup pracowników, takich jak
pracownicy młodociani (dyrektywa 94/33/WE),
pracownice w ciąży (dyrektywa 92/85/EWG)
oraz pracownicy zatrudnieni na czas określony
lub w tymczasowym stosunku pracy (dyrektywa 91/383/EWG);
szczególnych wymogów w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak użytkowanie sprzętu roboczego (dyrektywa 2009/104/
WE) oraz środków ochrony indywidualnej
(dyrektywa 89/656/EWG i rozporządzenie (UE)
2016/425) w zakresie projektowania i wykonywania maszyn (Dyrektywa 2006/42/WE).

Dyrektywy UE są wiążące w całości i zobowiązują państwa członkowskie do dokonania ich
transpozycji do prawa krajowego w określonym
terminie. Państwa członkowskie mają swobodę
w przyjmowaniu bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie ochrony pracowników. W związku
z tym wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy mogą być różne w różnych państwach22.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE
POLITYKI UE
Komisja Europejska przyjęła szereg strategicznych dokumentów politycznych:
•

w strategicznych ramach UE na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020
uznano, że zapobieganie zagrożeniom i promowanie bezpieczniejszych i zdrowszych warunków w miejscu pracy nie tylko przyczynia się do
dobrego samopoczucia pracowników, ale ma
również pozytywny wpływ na wydajność przedsiębiorstw i trwałość systemu zabezpieczenia
społecznego. Określono w nim trzy główne wyzwania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa:
o poprawa wdrażania zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy we wszystkich państwach
członkowskich, w szczególności poprzez
zwiększenie zdolności mikroprzedsiębiorstw
i małych przedsiębiorstw do wdrażania skutecznych i wydajnych strategii zapobiegania
ryzyku;
o poprawa profilaktyki chorób związanych z
pracą poprzez przeciwdziałanie istniejącym,
nowym i przyszłym zagrożeniom;
o rozwiązanie problemu starzenia się pracowników w UE.

•

W komunikacie KE „Bezpieczniejsza i zdrowsza praca dla wszystkich - modernizacja prawodawstwa i polityki UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy" z 2017 r. określono
trzy obszary interwencji mające nadać nowy
impuls ramom strategicznym UE:
o walka z nowotworami zawodowymi poprzez
inicjatywy legislacyjne, uzupełnione o zwiększone poradnictwo i podnoszenie świadomości;
o pomoc przedsiębiorstwom, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwom i MŚP, w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
o współpraca z państwami członkowskimi i
partnerami społecznymi w celu usunięcia
lub aktualizacji nieaktualnych przepisów
oraz lepszej i szerszej ochrony, przestrzegania i egzekwowania przepisów w praktyce.

22 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.osha.europa.eu. Pełne kompendium wiedzy na temat prawodawstwa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
w państwach członkowskich UE: https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
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•

Europejski filar praw socjalnych z 2017 r. określa 20 kluczowych zasad i jest zorganizowany
wokół trzech głównych zagadnień (równych
szans i dostępu do rynku pracy; sprawiedliwych warunków pracy; ochrony socjalnej i
włączenia społecznego). Zasada 10 stanowi, że
pracownicy mają prawo do wysokiego poziomu
ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
oraz do środowiska pracy dostosowanego do
ich potrzeb zawodowych, co umożliwia im
przedłużenie ich aktywności na rynku pracy.

NORMY UE
„Normy zharmonizowane" są przyjmowane
przez europejskie organizacje normalizacyjne
- Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
(CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Zapewniają one przedsiębiorstwom wytyczne w zakresie spełniania wymogów
określonych w prawodawstwie europejskim.
UE przyjmuje przepisy dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa. Następnie Komisja wydaje
tzw. mandaty normalizacyjne (czyli „zlecenia na
opracowanie norm”) europejskim organizacjom
normalizacyjnym, które przygotowują normy i
specyfikacje techniczne ułatwiające zgodność z
wymogami. Produkty wytwarzane (lub świadczone usługi) zgodnie z normami zharmonizowanymi
uznaje się za spełniające odpowiednie wymogi.
Stosowanie norm jest dobrowolne. Każdy producent (lub usługodawca), który nie przestrzega
normy, ma obowiązek udowodnić, że jego produkty (lub usługi) są zgodne z wymaganiami
zasadniczymi.
Około 25 % norm europejskich opublikowanych
przez CEN zostało opracowanych w odpowiedzi
na zlecenia normalizacyjne wydane przez Komisję. Główne obszary normalizacji w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa to:

• środki ochrony osobistej (ang.PPE): ergonomia, bezpieczeństwo i komfort to trzy główne
aspekty uwzględniane przy projektowaniu nowego sprzętu ochrony osobistej;
• BHP ma znaczenie dla każdego Komitetu
Technicznego CEN (TC), który opracowuje normy dla produktu lub usługi wykorzystywanej w
środowisku pracy. Na przykład: CEN/TC 114 w
zakresie bezpieczeństwa maszyn; CEN/TC 122
w zakresie ergonomii; CEN/TC 126 w zakresie
właściwości akustycznych elementów budowlanych i budynków; CEN/TC 137 w zakresie
oceny narażenia na działanie czynników chemicznych i biologicznych w miejscu pracy;
CEN/TC 211 w zakresie akustyki; CEN/TC 231
w zakresie wibracji mechanicznych i wstrząsów; CEN/TC 352 w zakresie nanotechnologii.
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