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Poprawa bezpieczeƒstwa i higieny pracy w MÂP*:
przyk∏ady skutecznej pomocy
Streszczenie raportu Agencji
Wst´p
MÂP wnoszà istotny wk∏ad w rozwój konkurencyjnoÊci gospodarki europejskiej.
Wi´kszoÊç nowych miejsc pracy w Europie jest tworzona przez mikroprzedsi´biorstwa zatrudniajàce do szeÊciu pracowników. Poniewa˝ przedsi´biorstwa te
borykajà si´ z ró˝norodnymi trudnoÊciami, w tym równie˝ z trudnoÊciami w zakresie efektywnego zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy, paƒstwa
cz∏onkowskie podejmujà liczne dzia∏ania
wspierajàce przedsi´biorców w rozwiàzywaniu tych problemów1). Agencja zrealizowa∏a wiele istotnych projektów ukierunkowanych na popraw´ bezpieczeƒstwa i higieny pracy
w MÂP, w tym specjalne programy dotyczàce dobrych praktyk w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, zainicjowane przez Parlament Europejski i Komisj´ Europejskà2). W ramach tych dzia∏aƒ Agencja przeprowadzi∏a równie˝ analiz´ ró˝norodnych przedsi´wzi´ç i programów
pomocowych prowadzonych przez paƒstwa cz∏onkowskie, w celu:
n zaprezentowania wybranych programów prewencyjnych prowadzonych na rzecz MÂP
n identyfikacji czynników sukcesu, a tak˝e udost´pnienia informacji,
które mogà byç stosowane lub adaptowane równie˝ przez inne
organizacje, zale˝nie od ich potrzeb.

Trzy powody ukierunkowania programów na MÂP
n

Mikro-, ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa majà istotne znaczenie zarówno dla spo∏eczeƒstwa jak i gospodarki, gdy˝ stanowià 99%
wszystkich przedsi´biorstw UE.
n Zatrudniajà 66% europejskiej si∏y roboczej.
n Ich sytuacja w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy jest mniej
korzystna ni˝ du˝ych przedsi´biorstw.
18 przyk∏adów dobrych praktyk w zakresie wspierania MÂP przedstawionych w raporcie ró˝ni si´ mi´dzy sobà zarówno pod wzgl´dem
organizacji/instytucji je wdra˝ajàcych, jak i realizowanych celów czy
stosowanych Êrodków. Przyk∏ady dobrych praktyk zgrupowano w trzy
kategorie: dzia∏ania podejmowane na poziomie krajowym, regionalnym oraz na poziomie sektorów Podj´te inicjatywy sà skierowane
do ró˝nych grup i majà na celu propagowanie przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego i wspieranie przedsi´biorstw w tych dzia∏aniach, jak te˝ dostarczanie wytycznych dla okreÊlonych grup zawodów
oraz specjalistów i konsultantów w zakresie bhp. W sumie obejmujà
szerokie spektrum zagro˝eƒ wyst´pujàcych w Êrodowisku pracy.

PRZYK¸ADY DOBRYCH PRAKTYK
Dzia∏ania podj´te na poziomie krajowym
n Pomoc w zakresie bhp dla MÂP (Austria)
n Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym w MÂP (Finlandia)
n Umowy prewencyjne (Francja)
n Pracuj pozytywnie: stres organizacyjny (Irlandia)
n Kampania w bran˝y ceramicznej (Portugalia)
n Program „dobry sàsiad” (Wielka Brytania)
Dzia∏ania podj´te na poziomie regionu
n Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym w MÂP (Belgia)
n Rozwój s∏u˝b bhp dzia∏ajàcych na rzecz MÂP (Dania)
n Koordynator ds. bezpieczeƒstwa (Francja)
n Sieç konsultantów dla MÂP (Niemcy)
n Zintegrowane podejÊcie do propagowania kultury bezpieczeƒstwa (W∏ochy)
n Bezpieczeƒstwo i pomoc dla biznesu (Wielka Brytania)

PL

Dzia∏ania podj´te na poziomie sektorów
n Porozumienie na rzecz bezpieczeƒstwa pracy w pralniach chemicznych (Niemcy)
n Pomoc techniczna dla bran˝y poligraficznej (Grecja)
n Ocena zapobiegania ryzyku zawodowemu w budownictwie
(Luksemburg)
n RzemieÊlnicze kodeksy bran˝owe (Holandia)
n Narz´dzia oceny obcià˝enia pracà w handlu detalicznym (Holandia)
n Plan strategiczny dla rolnictwa w Navarze (Hiszpania)

Ocena skutecznoÊci
Podejmowanie w∏aÊciwych dzia∏aƒ nie jest ani zbyt skomplikowane ani
zbyt kosztowne
W MÂP mo˝na wprowadziç udoskonalenia w zakresie bhp, je˝eli
oka˝à si´ one oszcz´dne pod wzgl´dem czasu i funduszy, ∏atwo
dost´pne i merytorycznie czytelne.
n Dzia∏ania powinny byç praktyczne i w∏aÊciwe
n Aby program wzbudza∏ zainteresowanie przedsi´biorstw, stosowane narz´dzia powinny byç w∏aÊciwie dobrane, powinny te˝ zaspokajaç oczekiwania i potrzeby oraz uwzgl´dniaç dost´pne zasoby.
Przeprowadzenie analizy wykonalnoÊci lub badaƒ pilota˝owych
z zastosowaniem opracowanych narz´dzi jest niezb´dne do zagwarantowania skutecznoÊci podejmowanych dzia∏aƒ. Narz´dzia te
muszà byç równie˝ praktyczne i ∏atwe w zastosowaniu.
n
n

Dzia∏ania powinny byç tanie
Koszt dzia∏aƒ niewàtpliwie wywiera istotny wp∏yw na zaanga˝owanie: programy, w ramach których zaoferowano MÂP proponujàc
us∏ugi konsultingowe bezp∏atnie lub za umiarkowanà op∏atà,
odnios∏y zdecydowany sukces.

Wspieranie dzia∏aƒ w zakresie oceny ryzyka zawodowego
Z uwagi na fakt, ˝e menad˝erowie firm nie zawsze znajà przepisy
prawne i nie zawsze posiadajà praktycznà wiedz´ na temat zapobiegania ryzyku zawodowemu, a tak˝e nie zawsze dysponujà odpowiednim czasem i zasobami, zw∏aszcza ludzkimi, do wykonania
takiej oceny, prawie wszystkie przypadki przedstawione w raporcie
dotyczy∏y pomocy dla MÂP w zakresie przeprowadzenia wst´pnej
oceny ryzyka zawodowego.

Zaanga˝owanie zwiàzków zawodowych i stowarzyszeƒ pracodawców
Zaanga˝owanie zwiàzków zawodowych i stowarzyszeƒ pracodawców w realizacj´ projektu umo˝liwia dotarcie do MÂP, nawet jeÊli
w niektórych przypadkach znaczna cz´Êç tych firm nie przynale˝y
do organizacji zaanga˝owanych w projekt. Organizacje te majà w∏asne sieci oraz praktycznà wiedz´ o bran˝y, zaÊ ich widoczny wk∏ad
mo˝e zwi´kszyç wiarygodnoÊç projektu. Zwiàzki zawodowe mogà
reprezentowaç pracowników i wspieraç pracodawców w porozumiewaniu si´ z nimi.

Dzia∏ania na poziomie sektorów

*) MÂP – ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa
1)
Raport podlegajàcej Komisji Europejskiej Observatory of European SMEs 2002 (Obserwatorium
Europejskich MSP 2002) dost´pny na stronie http://europa.eu.int/comm/enterprise/
entreprise_policy/analysis/doc/execsum_2002_en.pdf
2)
Wi´cej informacji o programach - zob. http://agency.osha.eu.int/sme/
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Ocena skutecznoÊci programów

Celem tego projektu by∏o rozwini´cie polityki zapobiegawczej
w ma∏ych gospodarstwach rolnych.
Rolnicy uczestniczyli w programach szkoleniowych, które umo˝liwi∏y im przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego we w∏asnych gospodarstawch rolnych oraz przygotowanie pojazdów do inspekcji.
UAGN, stowarzyszenie zawodowe uczestniczàce w projekcie, po jego zakoƒczeniu postanowi∏o zatrudniç eksperta w zakresie prewencji do promowania swoich w∏asnych programów, a tak˝e rozwa˝a
ubieganie si´ o dotacj´ na przystosowanie do wymagaƒ bezpieczeƒstwa ca∏ego sprz´tu rolniczego w Nawarze. Dzi´ki realizacji
projektu prewencja jest postrzegana bardziej przychylnie, lecz pozytywnych efektów mo˝na si´ spodziewaç w dalszej przysz∏oÊci.
Dzia∏ania realizowane w okreÊlonym sektorze lub dla okreÊlonego
rodzaju dzia∏alnoÊci przynios∏y szczególnie dobre wyniki. WyjaÊnienie
jest doÊç proste: zagro˝enia charakterystyczne dla danego sektora
mo˝na jednoznacznie zidentyfikowaç, ∏atwiej jest dotrzeç do przedsi´biorstw docelowych – zw∏aszcza za poÊrednictwem federacji
zawodowych, ludzie z jednego sektora mówià tym samym j´zykiem,
zaÊ podejmowane dzia∏ania wydajà si´ lepiej dostosowane
do potrzeb i oczekiwaƒ przedsi´biorstw. Takie inicjatywy sà zatem
lepiej ukierunkowane i celowe.

Dotarcie do MÂP
Inicjatywy, z którymi uda∏o si´ dotrzeç do najwi´kszej liczby
przedsi´biorstw, by∏y podejmowane dla ÊciÊle okreÊlonego
sektora lub dotyczy∏y okreÊlonego zagro˝enia. Nie powinno to
jednak przys∏aniaç ogólnej prawid∏owoÊci: dzia∏ania skierowane
do MÂP generalnie docierajà tylko do doÊç niewielkiego procentu
przedsi´biorstw.
Ponadto, utrzymanie kontaktu z MÂP, a zw∏aszcza zach´cenie ich
do uczestnictwa w tego typu dzia∏aniach, jest zadaniem trudnym.
Bardzo cz´sto zapobieganie zagro˝eniom w miejscu pracy nie wydaje si´ priorytetem dla tych ma∏ych organizacji o ograniczonych zasobach. Nale˝y zatem podkreÊliç, ˝e programy podejmowane na rzecz
MÂP wymagajà prowadzenia sta∏ej oceny realizacji w celu zapewnienia ich skutecznoÊci. Dost´pne sà nieliczne dane na temat wskaênika uczestnictwa MÂP w ró˝nych dzia∏aniach podejmowanych
w 15 paƒstwach cz∏onkowskich.

Dzia∏anie na szczeblu krajowym: pomoc w zakresie bhp dla
MÂP (Austria)
Bezp∏atny serwis prewencyjny przeznaczony dla MÂP, oparty
na wymaganiach prawnych, zosta∏ uruchomiony w 1999 r.
W 2001 r. spoÊród 288 851 MÂP, 24 000 firm produkcyjnych
przyj´∏o proponowane podejÊcie; na konsultacje poÊwi´cono
146 000 godzin. Od czasu uruchomienia programu, 70% MÂP
wskaza∏o, ˝e ich oczekiwania odnoÊnie do uzyskania pomocy
w zakresie bhp zosta∏y spe∏nione.
Wzrastajàca ÊwiadomoÊç znaczenia zapobiegania ryzyku zawodowemu i zdecydowanie si´ na w∏àczenie profilaktyki do zarzàdzania
przedsi´biorstwem stanowià klucz do sukcesu: kiedy „potrzeba”
stanie si´ ju˝ jasna, przedsi´biorstwo dobrowolnie wdro˝y system
zapobiegawczy, samodzielnie lub z pomocà zewn´trznà. Bardzo
rzadko wyniki sà natychmiast widoczne, zwykle pozytywnych skutków nale˝y oczekiwaç w bliskiej lub przynajmniej w Êrednioterminowej perspektywie.

Wnioski ogólne
Dotarcie do MÂP jest trudne, a nak∏onienie ich do dzia∏ania
– jeszcze trudniejsze. Niemniej jednak, nie jest niemo˝liwe. Aby
program zakoƒczy∏ si´ sukcesem, powinien on:
n koncentrowaç si´ na okreÊlonym sektorze lub zagro˝eniu
n byç odpowiedni: niezbyt skomplikowany i niezbyt kosztowny
n anga˝owaç ró˝nych partnerów (pracodawców, stowarzyszenia pracodawców, pracowników, zwiàzki zawodowe) w faz´
jego planowania i wdra˝ania
n zapewniaç adekwatnoÊç podejmowanych dzia∏aƒ poprzez:
n l ocen´ potrzeb przed podj´ciem dzia∏aƒ
n l dokonywanie systematycznej oceny ich efektów
n oferowaç wsparcie bezp∏atnie lub za minimalnà odp∏atnoÊcià
n przyczyniaç si´ do tworzenia trwa∏ej kultury bezpieczeƒstwa
w MÂP
n ∏àczyç ró˝ne dzia∏ania: aktywne interwencje z praktycznà
dokumentacjà i narz´dziami.

Jak otrzymaç raport

Dzia∏anie na szczeblu regionalnym: zintegrowane podejÊcie
do propagowania kultury bezpieczeƒstwa (W∏ochy)
Celem tej regionalnej inicjatywy (w prowincji Lucca) by∏o zmniejszenie liczby wypadków Êmiertelnych, przede wszystkim poprzez szkolenie i informowanie pracowników. Program zach´ca∏ do rozwoju
kultury bezpieczeƒstwa pracy w MÂP przez tworzenie w ka˝dej firmie nowego stanowiska instruktora bhp. Przez cztery miesiàce zorganizowano 8 szkoleƒ dla 115 uczestników, przedsi´biorcom rozdano 3 000 zestawów edukacyjnych. Dzi´ki sukcesowi programu
regionalna inicjatywa zostanie rozbudowana, a materia∏y szkoleniowe dla pracowników zostanà opublikowane.

Pe∏ny raport jest dost´pny w j´zyku angielskim na stronie Agencji:
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/, z której mo˝na go
pobraç bezp∏atnie.
Wersj´ drukowanà raportu pt. Improving occupational safety and health
in SMEs: examples of effective assistance (Poprawa bezpieczeƒstwa i higieny pracy w MÂP: przyk∏ady skutecznej pomocy), Europejska Agencja
Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy, 2003, ISBN 92-9191-043-0, mo˝na
zamówiç w Biurze Urz´dowych Publikacji Wspólnot Europejskich
w Luksemburgu (http://eur-op.eu.int) lub za poÊrednictwem jego
agentów handlowych. Cena 25 euro (bez VAT).
Niniejszy numer Faktów (Facts) jest dost´pny we wszystkich j´zykach
UE na stronie:
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/index_en.htm
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