
 

PROGRESS – SEKCJA: WARUNKI  PRACY 

 

Sekcja Warunki Pracy unijnego Programu PROGRESS wspiera poprawę środowiska i 

warunków pracy łącznie z bezpieczeństwem i higieną pracy, godzenie Ŝycia 

zawodowego z Ŝyciem rodzinnym,  dostosowywanie się do zmian zachodzących w pracy 

oraz wymianę informacji nt. prawa pracy poprzez: 

 

• poprawę zrozumienia sytuacji związanej z warunkami pracy, w szczególności 

poprzez analizy i studia oraz opracowywanie danych statystycznych i wskaźników, 

jak równieŜ ocenę skuteczności i wpływu istniejących przepisów, polityk i praktyk; 

• wspieranie wdraŜania wspólnotowego prawa pracy poprzez efektywne 

monitorowanie, organizację specjalistycznych szkoleń dla osób pracujących w tej 

dziedzinie, opracowywanie przewodników i współpracę sieciową w ramach 

wyspecjalizowanych organów, w tym partnerów społecznych; 

•  inicjowanie akcji zapobiegawczych i krzewienie kultury prewencji w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji i promocję dyskusji na temat 

głównych wyzwań i kwestii politycznych mających związek z warunkami pracy, 

takŜe wśród partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron. 

 
Na działania w ramach sekcji Warunki Pracy w latach 2007-2013 przewidziano 

kwotę około 72,22 mln Euro (10 % budŜetu ogólnego). W roku 2007 przewiduje się 

dofinansowanie w wysokości 10,1 mln Euro. Z czego 6,6 mln przeznaczono na działania 

dofinansowywane w ramach procedury przetargu (call for tenders), a 1,8 mln w ramach 

procedury konkursów (call for proposals). Poszczególne ogłoszenia o ofertach 

konkursowych (calls for proposals) mogą być kierowane do szerokiego grona odbiorców 

(open call) lub do wybranych podmiotów (restricted call).  

Krajowy punkt kontaktowy dla sekcji pn. Warunki Pracy mieści się w Centralnym 

Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB).   

PoniŜsza tabela zawiera listę procedur przetargowych/konkursowych dla sekcji Warunki 

Pracy, które mają zostać ogłoszone w 2007 r.  

 

 



Lista procedur przetargowych/konkursowych przewidzianych w ramach sekcji 
„Warunki pracy” w 2007 r.  

 
Lp. Działanie Opis Procedura 

1. Ocena rzeczywistego 
naraŜenia pracowników 
na obrazowanie rezonansu 
magnetycznego (MRI) 
 

Ocena środków potrzebnych do 
zastosowania się do wymagań Dyrektywy 
004/40/EC 

Open call for 
tenders  

2. Kampanie organizowane 
przez Komitet WyŜszych 
Inspektorów Pracy SLIC 
na temat ręcznego 
przemieszczania cięŜarów 
(drugi etap) 

Zwiększenie świadomości zagroŜeń 
związanych z przemieszczaniem cięŜarów 

Restricted call 
for proposals – 

Inspektorzy 
Pracy 

3.  Konferencje, warsztaty i 
działania sieci dotyczące 
partycypacji finansowej 
 

Wsparcie badań i działań w ramach sieci 
mające na celu wymianę informacji i 
najlepszych praktyk, zwiększenie 
świadomości i poszerzenie wiedzy 

4.  Sieci w obszarze 
restrukturyzacji 
 

Wspieranie badań i działań w ramach sieci 
mające na celu zwiększenie zrozumienia 
przez aktorów politycznych  

5. Sieci i serie warsztatów – 
konferencja na temat 
dobrostanu w pracy 
 

Promowanie lepszego rozumienia 
zagadnienia dobrostanu oraz wymiana 
dobrych praktyk na temat aktualnych 
kwestii w celu rozwijania sieci praktyków i 
naukowców  

Open Call for 
Proposals 

6. Badanie (Impact study) 
zagroŜeń związanych z 
ukłuciami igłami  
 

Zbadanie zagroŜeń wynikających z ukłuć 
igłami i związanych z nimi kosztów, a 
takŜe rozwiązań mających na celu 
ograniczenie liczby przypadków ukłuć 
igłami 

Open call for 
tenders 

7. Badanie (Impact study) 
zagroŜeń mięśniowo-
szkieletowych związanych 
z pracą 
 

Ocena relacji koszty/korzyści w 
odniesieniu do zagroŜeń mięśniowo-
szkieletowych związanych z pracą oraz 
zgromadzenie solidnych danych 
zwaŜywszy na moŜliwą inicjatywę 
legislacyjną Wspólnoty  

Open call for 
tenders 

8. Ekonomiczny i społeczny 
wpływ porozumienia 
zawartego między 
partnerami społecznymi, 
dotyczącej pewnych 
zagadnień warunków 
pracy pracowników 
mobilnych biorących 
udział w wymiennych 
(interoperable) usługach 
transgranicznych w 
sektorze kolejowym 

Specjalistyczne badania na temat 
ekonomicznego i społecznego wpływu 
porozumienia zawartego między 
partnerami społecznymi dotyczącego 
pewnych zagadnień czasu pracy mobilnych 
pracowników kolei w 23 krajach 
członkowskich. Celem jest informowanie o 
pracach Komisji w formie raportu, 
wspomnianego w deklaracji Komisji, przed 
przyjęciem dyrektywy Rady 2005/47/EW 

Open call for 
tenders 

Komentarz [AG1]: Nie mogę 
znalezc polskiego odpowiednika. 
Wydaje mi się, ze slowo Impact 
musi być wazne. Pytalam Prof. 
Konarska, ale nie wie. Wyslalam 
maile do D. Zolnierczyk  i M. 
Widerszal-Bazyl. Moglaby 
wiedziec Prof. Jedryka albo Sudol-
Szopinska, ale ich nie ma. MoŜe 
badanie wplywu? 

Komentarz [AG3]: To zdanie 
po angielsku jest niegramatyczne i 
moŜe wcale nie naleŜy informowac 
Komisji, ale o pracach Komisji. To 
samo dalej, w punkcie 17. 

Komentarz [AG2]: w google’u 
moŜna znalezc angielska definicje. 
Zostawilabym w nawiasie 
angielskie slowo. 



9. Badanie zagadnień 
zdrowia w przypadku 
restrukturyzacji środków 
społecznych w procesie 
restrukturyzacji 

Rozwinięcie wiedzy eksperckiej i lepszego 
zrozumienia kwestii zdrowotnych w 
przypadkach restrukturyzacji (przed i po)  

Open call for 
tenders 

10. Ocena wdraŜania praktyk 
z zakresu dyrektywy 
98/24/EW „Czynniki 
chemiczne” 
 

Analiza wpływu praktycznego 
zastosowania środków narodowych  
transponujących dyrektywę 98/24/EW 

Open call for 
tenders 

11. Podręcznik dobrych 
praktyk do dyrektywy 
2006/25/EW 

Ułatwienie rozumienia przepisów 
dyrektywy dotyczącej promieniowania 
optycznego 

Open call for 
tenders 

12. Badania dotyczące 
środków społecznych w 
procesie restrukturyzacji 

Promowanie wymiany dobrych praktyk i 
większej wiedzy w tym zakresie 

Open call for 
tenders 

13. Analiza dostępnych 
kompetencji  
 

Rozwinięcie zdolności przewidywania i 
poszerzenia wiedzy w celu sprostania 
kompetencjom  

Open call for 
tenders 

14. Podręcznik dobrych 
praktyk do dyrektywy 
1992/57/EW 

Ułatwienie zrozumienia wymagań 
dyrektywy dotyczącej czasowych lub 
mobilnych placów budowy 

Open call for 
tenders 

15. Podręcznik dobrych 
praktyk dla personelu 
szpitalnego 

Ułatwianie wdraŜania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
szpitalach 

Open call for 
tenders 

16. Europejska sieć 
niezaleŜnych ekspertów z 
dziedziny prawa pracy 

Zajmowanie się kwestiami prawnymi 
wynikającymi z europejskiego prawa 
pracy, zapewnienie forum dla otwartej 
dyskusji i wymiany informacji nt. 
aktualnych kwestii, i wzmocnienie 
zdolności przewidywania problemów 
związanych ze stosowaniem prawa UE 

Open call for 
tenders 

17. Ewolucja prawodawstwa 
krajowego i umów 
zbiorowych dotycząca 
czasu pracy w UE (1995-
2005)  

Badanie wpływu prawodawstwa UE w 
zakresie czasu pracy na prawodawstwo 
krajowe i umowy zbiorowe regulujące tę 
kwestię. Celem jest informowanie o 
pracach Komisji zmierzających do 
stosowania dyrektyw dotyczących czasu 
pracy, a w szczególności do zapewnienia 
właściwej kontynuacji toczącego się 
przeglądu legislacji 
  

Open call for 
tenders 

18. Badania, analiza, grupy 
robocze złoŜone z 
urzędników krajowych w 
celu monitorowania 
wdraŜania prawa UE 
 
 

Wkład w działania na rzecz jednolitego i 
efektywnego stosowania prawa UE 

Open call for 
tenders 

Komentarz [AG4]:  



19. Badania mające na celu 
wsparcie przygotowania 
Forum na temat 
restrukturyzacji 

Wsparcie przygotowania forum na temat 
restrukturyzacji, odbywającego się dwa 
razy w roku (w czerwcu i grudniu) 

Restricted call 
for tenders 

20. Konferencje i warsztaty 
na temat restrukturyzacji 

Przygotowanie forum poprzez wymianę 
dobrych praktyk i informacji  

DG EMPL 
Framework 
Contract - 

konferencja 
21. Warsztaty i konferencja 

na temat ekonomicznych 
aspektów bezpieczeństwa 
i zdrowia w pracy  

Rozwinięcie wiedzy eksperckiej i lepszego 
zrozumienia zagadnień 
ekonomicznych/systemu 
ubezpieczeń/wskaźników dotyczących 
kosztów chorób i wypadków 

DG EMPL 
Framework 
Contract - 

konferencja 

22. Forum Forum na temat restrukturyzacji DG EMPL 
Framework 
Contract - 

konferencja 
23. Działalność Komitetu 

WyŜszych Inspektorów 
Pracy SLIC -  wymiana 
krajowych inspektorów 

Ocena jakości i skuteczności działania 
krajowych systemów inspekcji pracy 

Restricted call 
for proposals – 

inspektorzy 
pracy 

24. Konferencje w czasie 
prezydencji kolejnych 
krajów 

Konferencja na temat bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy z udziałem Unii 
Europejskiej i USA  
 

Spontaneous 
subsidy – 

monopoly de 
facto – 

prezydencja 
Portugalii 

25. Konferencje w czasie 
prezydencji kolejnych 
krajów 

Konferencja na temat bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy 

Spontaneous 
subsidy – 

monopoly de 
facto – 

prezydencja 
Niemiec 

26. Konferencje Konferencje na temat modelu elastycznego 
bezpieczeństwa tzw. „flexicurity” i prawa 
pracy      

Spontaneous 
subsidy – 

monopoly de 
facto – 

prezydencja 
lub call for 

tender 
27. Opracowanie 

danych/statystyki we 
współpracy z 
międzynarodowymi 
organizacjami 

Wkład w badania w ramach programów 
związanych z bezpieczeństwem i 
zdrowiem w pracy 

Spontaneous 
subsidy – 

monopoly de 
facto 

28. Opracowanie 
danych/statystyki 

Dalsza harmonizacja statystyki dotyczącej 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy 
(wypadki wg Europejskiej Statystyki 
Wypadków przy Pracy - ESAW i choroby 
zawodowe wg Europejskiej Statystyki 
Chorób Zawodowych - EODS)   

Subdelegation 
to ESTAT 

 


