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O KOALICJI

Poni˝szy raport to wynik realizacji szóstej edycji badaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa w miejscu pracy, przeprowadzanych
cyklicznie z inicjatywy Koalicji Bezpieczni w Pracy. Koalicja powsta∏a w 2014 r. w celu promocji kultury bezpieczeƒstwa
w miejscu pracy. Obecnie zrzesza siedem niezale˝nych firm: CWS Polska, PW Krystian, LafargeHolcim, TenCate Protective
Fabrics, SEKA S.A., Grupa Inter Cars, DHL w Polsce reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Parcel i DHL Supply Chain.
Prowadzi dynamicznà dzia∏alnoÊç edukacyjnà w zakresie obowiàzujàcych norm i procedur bhp, wspierajàc pracodawców
we wdra˝aniu wysokich standardów bezpieczeƒstwa i wskazujàc realne korzyÊci p∏ynàce z ich przestrzegania.
Pierwsza edycja badaƒ zrealizowanych przez Koalicj´ pozwoli∏a uzyskaç wglàd w aktualnà sytuacj´ pracowników
w zakresie bezpieczeƒstwa i zidentyfikowaç obszary wymagajàce poprawy. Rok póêniej Koalicja postanowi∏a oddaç g∏os
pracodawcom i dowiedzieç si´, czy ich zdaniem firmy wystarczajàco inwestujà w zarzàdzanie bezpieczeƒstwem pracy.
Badanie przeprowadzone w 2016 roku mia∏o na celu porównanie pracowników fizycznych i umys∏owych pod wzgl´dem
postaw wobec bezpieczeƒstwa i higieny pracy. W 2017 roku zaj´to si´ stanem wiedzy dotyczàcym przepisów bhp wÊród
pracodawców ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Ubieg∏oroczne badanie by∏o odpowiedzià na dynamicznà sytuacj´
cudzoziemców na rynku pracy w Polsce. Jednak zmiany na rynku pracy sà dyktowane nie tylko nap∏ywem cudzoziemców,
ale i istotnymi przeobra˝eniami Êrodowiska pracy. Przede wszystkim przekszta∏ceniu uleg∏a struktura zatrudnienia
w Polsce. W sektorze us∏ug na poczàtku lat 90-tych by∏o zatrudnionych oko∏o 35 proc. Polaków. Niemal trzy dekady
póêniej odsetek ten si´ga 60 proc., g∏ównie kosztem rolnictwa, a nast´pnie przemys∏u. Ze zmianami struktury zatrudnienia
idà nowe wyzwania dla s∏u˝b bhp.
Jednym z tych wyzwaƒ sà zagro˝enia psychospo∏eczne, takie jak stres, mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe
czy choroby psychiczne, które do niedawna traktowano lekcewa˝àco. W Unii Europejskiej istniejà ju˝ odpowiednie
przepisy i dobre praktyki regulujàce kwestie zagro˝eƒ psychospo∏ecznych, z których w procesie tworzenia regulacji
ustawodawca mo˝e skorzystaç. Tymczasem polskie prawo, mimo licznych nowelizacji, nadal nie zapewnia pracodawcom
oraz pracownikom niezb´dnych narz´dzi do walki z tymi zagro˝eniami.
W efekcie, bagatelizowanie wyst´powania i eskalacji czynników psychospo∏ecznych mo˝e przynieÊç w przysz∏oÊci wysokie
koszty – ekonomiczne, spo∏eczne, zdrowotne i etyczne – ze wzgl´du na d∏ugoterminowe zwolnienia. Ekonomicznie problem
ten dotknie zarówno pracodawców, jak bud˝et paƒstwa, poprzez obcià˝enie systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Firmy zaÊ
w d∏u˝szej perspektywie b´dà musia∏y zmierzyç si´ z powa˝nym ograniczeniem liczby pracowników na rynku pracy.
Lektura poni˝szego badania pozwala przyjrzeç si´ sytuacji pracowników biurowych i fizyczno-umys∏owych na tle zagro˝eƒ
psychospo∏ecznych, z jakimi si´ mierzà w pracy. Wyniki zaÊ sà zatrwa˝ajàce. Okazuje si´, ˝e nie tylko stres, ale mobbing,
przemoc s∏owna czy ró˝ne formy dyskryminacji sà powa˝nymi problemami, z którymi musi mierzyç si´ polski pracownik.
Najwy˝szy czas, aby zainicjowaç dzia∏ania, które pozytywnie wp∏ynà na Êrodowisko pracy, tym samym – w d∏u˝szej
perspektywie – pozwolà budowaç zdrowy i silny biznes, który b´dzie podstawà dobrobytu Polaków oraz przysz∏ych
pokoleƒ polskich rodzin.
Anna Jab∏oƒska
przewodniczàca Koalicji Bezpieczni w Pracy
dyrektor zarzàdzajàca CWS Polska



Celem projektu by∏o zbadanie ÊwiadomoÊci pracowników na temat
wp∏ywu czynników psychospo∏ecznych w miejscu pracy na bezpieczeƒstwo pracy.



Badanie zosta∏o zrealizowane w dniach 29.07–09.08.2019
przez SW RESEARCH Agencj´ Badaƒ Rynku i Opinii.



Agencja SW RESEARCH pozyska∏a wywiady metodà CAWI (on-line)
z wykorzystaniem panelu internetowego SW Panel.



W badaniu wzi´li udzia∏ etatowi pracownicy biurowi i fizyczno-umys∏owi
zatrudnieni w ma∏ych, Êrednich i du˝ych firmach; uwzgl´dniono mix bran˝
obecnych w gospodarce.



W ramach badania zgromadzono N=1517 wywiadów.

Wp∏yw czynników psychofizycznych na zdrowie pracowników
i absencje spowodowane chorobà
Ârodowisko pracy nieustannie si´ zmienia i ma na to wp∏yw wiele czynników – zmiany socjologiczne, ekonomiczne,
technologiczne. Zmianie uleg∏y formy pracy, formy organizacji i zatrudnienia, populacje osób pracujàcych. Wszystko to
ma wp∏yw na rodzaj wykonywanej pracy, warunki i skutki, jakie dla zdrowia fizycznego i psychicznego niesie praca.
W wydanej przez World Health Organization (WHO) publikacji „Zagro˝enie psychospo∏eczne w Êrodowisku pracy
i ich wp∏yw na zdrowie” czytamy, ˝e liczne badania na temat Êrodowiska pracy i wp∏ywu ró˝nych czynników na zdrowie
pracowników doprowadzi∏y badaczy do wyznaczenia 10 obszarów, które stanowià potencjalne zagro˝enie psychospo∏eczne w miejscu pracy. Sà to: treÊç pracy, tempo i obcià˝enie pracà, harmonogram pracy, kontrola, Êrodowisko
i wyposa˝enie, kultura i funkcja organizacyjna, relacje interpersonalne w miejscu pracy, rola w organizacji, przebieg
kariery i relacja dom-praca. Wiele badaƒ potwierdzi∏o tez´, ˝e istnieje zwiàzek mi´dzy niekorzystnymi warunkami pracy
a utratà zdrowia.
Francuskie badanie SUMER pokaza∏o, ˝e niski poziom decyzyjnoÊci, brak wsparcia spo∏ecznego oraz wysokie
wymagania wobec pracowników przyczyniajà si´ d∏ugoterminowych absencji. Mobbing w miejscu pracy jest w kolei
przyczynà nie tylko pogorszenia stanu zdrowia, absencji, ale równie˝ zwi´ksza ryzyko wypadkowoÊci. Z badaƒ przeprowadzonych w duƒskich zak∏adach pracy p∏ynà kolejne wnioski dotyczàce wp∏ywu czynników psychospo∏ecznych
na stan zdrowia pracowników i ich absencje. Najwi´kszy wp∏yw na nieobecnoÊç w miejscu pracy ma poczucie braku
kontroli nad zadaniami, a w dalszej kolejnoÊci brak wsparcia ze strony zespo∏u, wymagania psychologiczne i brak
przewidywalnoÊci. Siedem czynników psychospo∏ecznych wyjaÊnia∏o a˝ 29 procent wszystkich przypadków absencji
pracowników zwiàzanych z chorobà. Wynik ten jednoznacznie wskazuje, ˝e prewencja zagro˝eƒ ze strony czynników
psychospo∏ecznych przyczyni∏aby si´ do obni˝enia kosztów zwiàzanych z nieobecnoÊcià pracowników.

KOMENTARZ EKSPERTA
W ciàgu ostatniej dekady na rynku pracy mia∏y miejsce dynamiczne przekszta∏cenia kultury pracy,
zmiany organizacyjne i pokoleniowe. Niestety, z regulacyjnego punktu widzenia, polskie prawo
pracy nie nadà˝a∏o za nimi. W efekcie zmiany w zakresie Êrodowiska pracy i niedostosowanie
do nich przepisów wywiera negatywny wp∏yw na polskiego pracownika, a tak˝e stwarza zagro˝enie
dla rodzimych firm. WÊród nowych zjawisk sà takie, o których wczeÊniej – z ró˝nych wzgl´dów –
nie mówi∏o si´ g∏oÊno. Ustawodawca podjà∏ niewystarczajàce kroki w celu stworzenia regulacji
prawnych rozszerzajàcych spektrum mo˝liwoÊci walki z tego typu dyskryminacjà jak molestowanie.
Pracodawcy Êwiadomi wyst´powania zjawisk psychospo∏ecznych muszà samodzielnie podejmowaç
1

dzia∏ania na poziomie regulaminu pracy lub uk∏adu zbiorowego. Zgodnie z art. 94 k.p. pracodawca
powinien jedynie udost´pniaç zatrudnionym tekst przepisów dotyczàcych równego traktowania.
A to zdecydowanie za ma∏o. Kodeks pracy skupia si´ na karaniu za zjawisko, a nie daje narz´dzi
do przeciwdzia∏ania oraz edukacji. JednoczeÊnie szkolenia bhp nie obejmujà tej tematyki lub traktujà
o niej w minimalnym stopniu.

Anna Jab∏oƒska
dyrektor
zarzàdzajàca
CWS Polska
przewodniczàca
Koalicji
Bezpieczni w Pracy

Warunki pracy
Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje si´ od kilku lat na rekordowo niskim poziomie – w lipcu 2019 roku by∏o to
5,5 proc. RoÊnie równie˝ Êrednie miesi´czne wynagrodzenie. Równolegle z tymi pozytywnymi zmianami na rynku
pracy idà kolejne, których przyczyny i konsekwencje nie sà do koƒca znane, a które zwiàzane sà z czynnikami
psychospo∏ecznymi. Jak wynika z badania European Working Conditions Survey realizowanego przez Eurofound
(Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków ˚ycia i Pracy), w latach 2010–2015 wzros∏a intensywnoÊç pracy,
tak˝e wymagania emocjonalne wobec pracowników.
W badaniu przeprowadzonym w Polsce w 2015 roku w ramach tego samego projektu, uzyskano dane pokazujàce, ˝e
blisko co 10 pracownik (11 proc.) jest nara˝ony na niepo˝àdane zachowania spo∏eczne w miejscu pracy. Na zachowania
dyskryminacyjne nara˝onych by∏o 3 procent badanych. Dla co drugiego pracownika wykonywanie zadaƒ zawodowych
wià˝e si´ z ukrywaniem uczuç (48 proc.), dla 38 proc. wykonywana praca wià˝´ si´ z koniecznoÊcià uczestniczenia
w sytuacjach, której wywo∏ujà dyskomfort emocjonalny, a 28 proc. zmaga si´ ze zdenerwowaniem klienta.

Przyczyny wypadków w miejscu pracy
Jak wynika z danych przedstawionych przez Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy liczba wypadków, których przyczyn´
okreÊlono jako „stan psychofizyczny pracownika”, utrzymuje si´ na podobnym poziomie. W roku 2009 ustalono
297 takich przyczyn, w roku 2008 – 461, jednak procentowy udzia∏ pozostaje na podobnym poziomie – kolejno 3,4
i 3,8 proc. Nale˝y odnotowaç równie˝, ˝e w roku 2008 stan psychofizyczny by∏ najrzadziej notowanà przyczynà
wypadków w miejscu pracy, w kolejnym roku by∏a to druga najrzadziej notowana przyczyna. Rzadziej ustalano
nieu˝ywanie sprz´tu ochronnego.

Przepisy prawa pracy
Polskie przepisy prawa pracy nie wskazujà wprost, jak pracodawca ma dbaç o dobre warunki psychospo∏eczne
w miejscu pracy. Artyku∏ 15 Kodeksu pracy mówi jednak, ˝e pracownik musi mieç zapewnione bezpieczne i higieniczne
warunki pracy. Zgodnie z artyku∏em 207 pracodawca ponosi odpowiedzialnoÊç za stan bezpieczeƒstwa i higieny pracy
oraz jest zobowiàzany chroniç zdrowie i ˝ycie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy. JednoczeÊnie pracodawca jest zobowiàzany do prowadzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz
stosowania odpowiednich Êrodków profilaktycznych.
Oddzielny artyku∏ – 94 – traktuje o mobbingu w miejscu pracy. Przepis ten zobowiàzuje pracodawc´ do przeciwdzia∏ania temu zjawisku, a w przypadku niedopilnowania tego obowiàzku, daje pracownikowi mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ finansowych tytu∏em zadoÊçuczynienia pieni´˝nego za doznanà krzywd´.
Kodeks pracy wyró˝nia równie˝ ró˝ne rodzaje chorób zwiàzanych z pracà: zawodowe i parazawodowe. Na pracodawc´,
zgodnie z artyku∏em 227, na∏o˝ony jest obowiàzek stosowania Êrodków zapobiegajàcych chorobom zawodowym, jak
i innym chorobom zwiàzanym z pracà, analizowanie sytuacji wypadków, które sà nimi spowodowane, i stosowanie
w∏aÊciwych Êrodków zapobiegawczych. Przepis ten obejmuje warunki psychospo∏eczne zwiàzane z miejscem pracy.

Bezpieczni w pracy
Bezpieczeƒstwo i higiena to wa˝ny aspekt pracy, który zdaniem specjalistów w tej dziedzinie ma wi´ksze znaczenie
dla pracowników (69 proc.) ni˝ pracodawców (17 proc.). OdpowiedzialnoÊç za popraw´ w tym obszarze widzà raczej
w instytucjach paƒstwowych (47 proc.). Tylko po∏owa jest zdania, ˝e tematowi temu poÊwi´ca si´ w Polsce wystarczajàco
du˝o uwagi (Raport „Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2015”).
Dla pracowników bezpieczeƒstwo ma du˝e znaczenie, dla ponad po∏owy wi´ksze ni˝ wysokoÊç wynagrodzenia.
Wi´kszoÊç z nich dostrzega potencjalne zagro˝enie w miejscu pracy dla swojego zdrowia lub ˝ycia (67 proc.), a co trzeci
by∏ Êwiadkiem wypadku w miejscu pracy, co mo˝e dodatkowo wzmacniaç poczucie zagro˝enia. Dzieje si´ tak pomimo
faktu, ˝e w wi´kszoÊci miejsc pracy prowadzone sà szkolenia bhp, chocia˝ tylko w 2/3 przedsi´biorstw odbywajà si´ one
regularnie („Raport Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2014”).
Potencjalne zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia w miejscu pracy dostrzega znaczna cz´Êç pracowników fizycznych i fizycznoumys∏owych (72 proc.). Statystycznie jest to m´˝czyzna, z ni˝szym wykszta∏ceniem, mieszkaniec wsi lub ma∏ego miasta,
najcz´Êciej zatrudniony w bran˝y budowlanej, transporcie lub logistyce, rolnictwie lub ogrodnictwie. W grupie pracowników
fizycznych i fizyczno-umys∏owych najcz´Êciej zg∏aszane zagro˝enia to stres (72 proc.) i ha∏as (68 proc.). Zdaniem
pracowników fizycznych najcz´Êciej pojawiajàce si´ zagro˝enia zwiàzane sà z fizycznymi aspektami pracy to: bolesna
i m´czàca pozycja pracy, przenoszenie i podnoszenie du˝ych ci´˝arów, praca w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze („Raport Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2016”).

Najwa˝niejsze wnioski raportu Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2019
Du˝a skala wyst´powania zjawisk psychospo∏ecznych, takich jak nieodpowiednie traktowanie przez prze∏o˝onego,
przemoc s∏owna, mobbing, dyskryminacja czy wykluczenie przez innych pracowników.
Niewystarczajàce dzia∏ania regulacyjne majàce na celu wyposa˝enie s∏u˝b bhp w narz´dzia do przeciwdzia∏ania
zagro˝eniom psychospo∏ecznym na rynku pracy.
Lekcewa˝enie tych zjawisk mo˝e przynieÊç w przysz∏oÊci wysokie koszty ponoszone przez pracodawców oraz
obcià˝enie systemu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych poprzez d∏ugoterminowe zwolnienia i nieobecnoÊç pracowników.
W d∏u˝szej perspektywie mo˝e równie˝ spowodowaç wykluczenie cz´Êci pracowników z rynku pracy, co w dobie
niewystarczajàcej poda˝y ràk do pracy, pogorszy sytuacj´ firm w Polsce.



Europejskie badania warunków pracy, Eurofound 2010, 2015



Analizowanie okolicznoÊci i przyczyn wypadków przy pracy, Paƒstwowa Inspekcja Pracy 2008, 2009



Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An Overview, World Health Organisation 2010



Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia wyrównane sezonowo w latach 2011-2019,
G∏ówny Urzàd Statystyczny, 2019



Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS: Przeci´tne wynagrodzenie, G∏ówny Urzàd Statystyczny, 2019



Zagro˝enia psychospo∏eczne. Poradnik dla pracodawców i specjalistów s∏u˝by bhp,
Paƒstwowa Inspekcja Pracy, 2015



Raport z badania opinii: Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce,
Koalicja Bezpieczni w pracy 2014, 2015, 2016, 2017



Szkolenia bhp sà wymagane w ka˝dym miejscu pracy. Wyjàtek stanowi za∏o˝enie art. 2373 § 2 zd 2 Kodeksu
pracy mówiàce, ˝e szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane wówczas, gdy
pracownik ponownie podejmuje prac´ u pracodawcy. Z badania wynika, ˝e niemal wszyscy badani
(92 proc.) przed rozpocz´ciem pracy przeszli szkolenie bhp.



Szkolenia bhp sà dobrze oceniane. Zapytano o cztery aspekty szkoleƒ bhp, zosta∏y one ocenione jako dobre
w granicach od 62 do 80 proc. Najlepiej ocenia si´ zaanga˝owanie prowadzàcego (80 proc.), kompetencje
prowadzàcego (79 proc.), w dalszej kolejnoÊci przydatnoÊç, u˝ytecznoÊç przekazywanej wiedzy (75 proc.),
atrakcyjnoÊç formy przekazywania wiedzy (62 proc.).



Ponad po∏owa ankietowanych bioràcych udzia∏ w szkoleniu bhp (58 proc.) stwierdza, ˝e w ich trakcie poruszane
by∏y zagadnienia zwiàzane z czynnikami i zagro˝eniami psychospo∏ecznymi. Najcz´Êciej rozumiejà to poj´cie jako
stosunki ze wspó∏pracownikami (27 proc.), stres w miejscu pracy (20 proc.) lub atmosfer´ w miejscu pracy (18 proc.).



Zagro˝enia psychospo∏eczne to szereg problemów, których doÊwiadczajà pracownicy ka˝dego dnia. Aby
zwalczaç bàdê zapobiegaç takim czynnikom, nale˝y przede wszystkim o nich g∏oÊno mówiç. Szkolenia bhp
sà doskona∏ym miejscem do poruszania tych kwestii. Pracownik rozpoczynajàcy prac´ w danej firmie
zdobywa w ten sposób wiedz´ na temat tego, jak zadbaç o swoje bezpieczeƒstwo w pracy.



WÊród osób, które przesz∏y szkolenie bhp, na których poruszano zagadnienia zwiàzane z czynnikami
i zagro˝eniami psychospo∏ecznymi, rozmawiano przede wszystkim o warunkach pracy (godziny pracy,
praca zmianowa, przerwy, urlop) – 68 proc., czynnikach fizycznych (ha∏as, temperatura, brud) – 65 proc.
oraz wyposa˝eniu miejsca pracy 58 proc.

CZYNNIKI PSYCHOSPO¸ECZNE – rozumienie poj´cia
Wykres 1. Jak rozumiesz poj´cie CZYNNIKI PSYCHOSPO¸ECZNE W MIEJSCU PRACY?
Czego mo˝e dotyczyç, z czym Ci si´ kojarzy?

KOMENTARZ EKSPERTA
Przeciwdzia∏anie wszelkim typom zagro˝eƒ wià˝e si´ z odpowiednim zidentyfikowaniem problemu,
a tak˝e w∏aÊciwym okreÊleniem jego nast´pstw. Wyniki badania potwierdzajà, i˝ pracownicy
w∏aÊciwie identyfikujà zagro˝enia psychospo∏eczne jako sytuacje zwiàzane z atmosferà w miejscu
pracy i relacjami ze wspó∏pracownikami. Niepokojàce jest jednak, i˝ zaledwie kilka procent z grupy
badanych osób kojarzy to poj´cie z negatywnym wp∏ywem na stan zdrowia. U osób, które stale
sà poddawane dzia∏aniu stresu w równym stopniu dochodzi do obni˝enia stanu zdrowia
i wyst´powania problemów o charakterze fizycznym, tj. dolegliwoÊci uk∏adu krà˝enia czy uk∏adu
mi´Êniowo-szkieletowego.

Jakub Nowak
g∏. specjalista ds. BHP
inspektor ochrony ppo˝.
SEKA S.A.

SZKOLENIE BHP
Wykres 2. Czy przed rozpocz´ciem pracy przesz∏aÊ/przeszed∏eÊ szkolenie BHP?

Wykres 3. Jak oceniasz poszczególne aspekty tego szkolenia?* [N=1396]

* Tylko osoby, które przesz∏y szkolenie BHP
** Suma odpowiedzi zdecydowanie dobrze i raczej dobrze

KOMENTARZ EKSPERTA
Wyniki badania potwierdzajà realizacj´ podstawowego obowiàzku pracodawcy w zakresie ochrony ˝ycia i zdrowia
pracowników w coraz lepiej dopasowanej do potrzeb pracowników formie. Realizacja szkolenia wst´pnego stanowi
tak˝e kluczowy element do utrzymania nale˝ytego poziomu ÊwiadomoÊci bezpieczeƒstwa w ca∏ej organizacji.
JednoczeÊnie pozytywna ocena uczestników dotyczàca tej formy szkolenia i przydatnoÊci przekazywanej w jego trakcie
wiedzy Êwiadczy o zaanga˝owaniu przez pracodawców do tych zadaƒ osób coraz lepiej przygotowanych merytorycznie
specjalistów bhp.

Jakub Nowak
g∏. specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppo˝.
SEKA S.A.

SZKOLENIE BHP – podejmowane zagadnienia
Wykres 4. Czy podczas tego szkolenia podejmowane by∏y zagadnienia zwiàzane z czynnikami i zagro˝eniami
psychospo∏ecznymi?* [N=1396]

*

Tylko osoby, które przesz∏y szkolenie BHP

Zagro˝enia psychospo∏eczne to szereg problemów, których
doÊwiadczajà pracownicy ka˝dego dnia. Aby zwalczaç bàdê
zapobiegaç takim czynnikom, nale˝y przede wszystkim o nich
g∏oÊno mówiç. Szkolenia bhp sà doskona∏ym miejscem do
poruszania tych kwestii.

Wykres 5. Które zagadnienia zwiàzane z czynnikami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy by∏y podejmowane
podczas tego szkolenia?** [N=811]

** Tylko osoby, które przesz∏y szkolenie BHP, na ktorym poruszane zosta∏y zagadnienia zwiàzane z czynnikami psychospo∏ecznymi

KOMENTARZ EKSPERTA
Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy 2019 pokaza∏, ˝e wielu pracodawców zaniedbuje podejmowanie
zagadnieƒ zwiàzanych z czynnikami i zagro˝eniami psychospo∏ecznymi podczas szkoleƒ. Potrzeb´
poprawy widaç szczególnie w przypadku ma∏ych firm, zatrudniajàcych mniej ni˝ 50 pracowników.
Podczas szkolenia bhp w tych firmach doÊç rzadko by∏y podejmowane zagadnienia zwiàzane
z czynnikami fizycznymi takimi jak ha∏as, temperatura czy brud (59 proc.) oraz wyposa˝enie miejsca
pracy (53 proc.). Tymczasem w badaniu a˝ 32 proc. respondentów pracujàcych w bran˝y opieki
zdrowotnej i pomocy spo∏ecznej odpowiedzia∏o, ˝e podczas szkolenia nie by∏y podejmowane
zagadnienia zwiàzane z czynnikami i zagro˝eniami psychospo∏ecznymi. Jest to szczególnie
alarmujàce, jako ˝e po pierwsze w wi´kszoÊci dotyczy to sektora publicznego, który modelowo
powinien byç wzorem dla prywatnych pracodawców, a po drugie – pracownicy majàcy na co dzieƒ
stycznoÊç z takimi problemami jak stres czy depresja, powinni byç szczególnie wnikliwie
przeszkoleni w zakresie czynników psychospo∏ecznych.

El˝bieta Rogowska
wiceprezes Zarzàdu
ds. Operacyjnych
PW KRYSTIAN

Przygotowanie do pracy
Po∏owa respondentów twierdzi, ˝e lekarze medycyny pracy nie podejmujà z pracownikami rozmów na tematy
dotyczàce zagro˝eƒ psychospo∏ecznych (49 proc.). JednoczeÊnie 34 proc. wskazuje, ˝e podczas wizyty odby∏o
takà rozmow´ z lekarzem. Wówczas najcz´Êciej poruszano temat czynników fizycznych (ha∏as, temperatura, brud)
– 62 proc., a tak˝e stresu i presji – 51 proc. Najrzadziej rozmawiano o relacjach z innymi pracownikami i innymi
osobami, np. klientami (elementy psychologii i interakcji) – 30 proc.
Z badaƒ wynika, ˝e niektórzy pracodawcy podejmujà rozmowy na tematy zwiàzane z zagro˝eniami psychospo∏ecznymi,
które mogà wystàpiç w miejscu pracy (40 proc.). Badani deklarujà, ˝e rozmawiano wówczas o warunkach pracy
(godzinach pracy, pracy zmianowej, przerwach, urlopie) – 65 proc. oraz zadaniach (sposobach organizacji zadaƒ,
tempa pracy, presji czasu) – 58 proc. Sà to zagadnienia zwiàzane bezpoÊrednio z wymaganiami wobec pracownika.
Tematy dotyczàce bezpoÊrednio zdrowia pracownika, np. dotyczàce czynników fizycznych (ha∏as, temperatura,
brud), zosta∏y podj´te w przypadku 38 proc. respondentów.
W znacznej cz´Êci przypadków rozmowy o zagro˝eniach psychospo∏ecznych w ogóle nie mia∏y miejsca (44 proc.).
Ankietowani wykazujà znajomoÊç praw i obowiàzków pracowników. Wi´kszoÊç badanych (91 proc.) ma ÊwiadomoÊç
tego, ˝e je˝eli pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu i b´dzie to mia∏o zwiàzek z czynnikami psychospo∏ecznymi
w miejscu pracy, ma prawo dochodziç swoich praw i odszkodowania w ramach procesu cywilnego. Nieznacznie
mniejszy odsetek badanych (kolejno 85 proc. i 83 proc.) ma ÊwiadomoÊç prawa do odmowy Êwiadczenia
obowiàzku pracy, je˝eli wyznaczone zadania przekraczajà ich mo˝liwoÊci fizyczne oraz faktu, ˝e przepisy bhp
obowiàzujà zarówno w miejscu pracy, jak i w drodze do pracy. Najrzadziej (78 proc.) pracownicy wiedzà o swoim
prawie do odmowy Êwiadczenia obowiàzku pracy w przypadku wyznaczenia im obowiàzku przekraczajàcego
ich mo˝liwoÊci psychiczne.

WIZYTA U LEKARZA MEDYCYNY PRACY
Wykres 6. Czy podczas wizyty u lekarza medycyny pracy podejmowane by∏y zagadnienia zwiàzane z czynnikami
i zagro˝eniami psychospo∏ecznymi? [N=1517]

Wykres 7. Które zagadnienia zwiàzane z czynnikami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy by∏y podejmowane
podczas tej wizyty?* [N=509]

*

Tylko osoby, które podczas wizyty u lekarza medycyny pracy podejmowa∏y zagadnienia zwiàzane z czynnikami psychospo∏ecznymi

ROZMOWA Z PRACODAWCÑ
Wykres 8. Czy Twój pracodawca lub bezpoÊredni prze∏o˝ony podejmowa∏ w rozmowie z Tobà zagadnienia
zwiàzane z czynnikami i zagro˝eniami psychospo∏ecznymi? [N=1517]

Wykres 9. Które zagadnienia zwiàzane z czynnikami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy by∏y podejmowane
podczas tej rozmowy?* [N=608]

*

Tylko osoby, które podczas rozmowy z pracodawcà podejmowa∏y zagadnienia zwiàzane z czynnikami psychospo∏ecznymi

KOMENTARZ EKSPERTA
Jedynie 40 proc. pracodawców lub bezpoÊrednich prze∏o˝onych podejmuje w rozmowie tematyk´
zagro˝eƒ psychospo∏ecznych w miejscu pracy. Stosunkowo niski odsetek mo˝na t∏umaczyç poprzez
fakt, ˝e postrzeganie tej tematyki, jako istotnego wyzwania na rynku pracy, jest stosunkowo Êwie˝e,
a tego typu czynniki, jak stres, nadal wielu osobom wydajà si´ czymÊ zwyk∏ym w miejscu pracy.
Temat zagro˝eƒ psychospo∏ecznych powinien byç obowiàzkowo poruszany nie tylko podczas

Robert Komarowski

wst´pnych szkoleƒ bhp, ale i szkoleƒ onboardingowych z bezpoÊrednim prze∏o˝onym. Wp∏ynie to na

starszy manager
ds. logistyki
w ILS – GK Inter Cars
S.A.

zwi´kszenie wzajemnego zaufania, u∏atwi mierzenie si´ z codziennymi wyzwaniami w zespole oraz
pomo˝e zbudowaç przyjaznà atmosfer´ pracy, która – jak pokazuje badanie – jest ceniona przez
pracowników.

ZNAJOMOÂå PRZEPISÓW PRAWA PRACY
Wykres 10. Zapoznaj si´ z poni˝szymi stwierdzeniami odnoszàcymi si´ do praw i obowiàzków pracowników.
Które z nich sà Twoim zdaniem faktycznie obowiàzujàcymi przepisami prawa?

KOMENTARZ EKSPERTA
Chcemy stworzyç najbezpieczniejsze miejsce pracy dlatego jako cel od wielu lat stawiamy sobie
bezkompromisowe – zero wypadków. W okresie 2017–2018 poziom wskaênika wypadkowoÊci
TIFR obni˝yliÊmy trzykrotnie (z 3,13 do 1,06) m. in. dzi´ki naciskowi na bezpieczeƒstwo
w transporcie. W tym czasie zrealizowaliÊmy te˝ dla naszej kadry ponad 30 tys. godzin szkoleƒ
z zakresu bezpieczeƒstwa. OdbyliÊmy ponadto blisko 4,5 tys. rozmów o bezpieczeƒstwie,

Magdalena Groƒska

a 56 proc. wszystkich kilometrów przejechanych przez naszych kierowców by∏o monitorowanych

dyrektor ds. BiOZ
i Zrównowa˝onego
Rozwoju
Lafarge w Polsce

systemem IVMS. Na bezpieczeƒstwo pracy wp∏ywajà w du˝ej mierze czynniki psychospo∏eczne,
które sà przedmiotem tegorocznego raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy. Tymczasem wyniki
badaƒ uwzgl´dnionych w raporcie pokazujà, ˝e a˝ 22 proc. respondentów wskaza∏o jako fa∏szywe
stwierdzenie, ˝e pracownik ma prawo odmówiç wykonania obowiàzków zawodowych, je˝eli
uzna, ˝e wykonanie danej czynnoÊci przekracza jego mo˝liwoÊci psychiczne. W przypadku
mo˝liwoÊci fizycznych o 7 proc. mniej badanych uzna∏o takie stwierdzenie za fa∏szywe. W Lafarge
bezpieczeƒstwo jest jednym z kluczowych elementów kultury organizacyjnej, dlatego na co dzieƒ
nasi pracownicy kierujà si´ pi´cioma zasadami, z których pierwsza jasno okreÊla, ˝e przed
przystàpieniem do wykonywania zadania, ka˝dy pracownik – fizyczny czy fizyczno-umys∏owy – jest
zobowiàzany do oceny ryzyka. JeÊli jest ono zbyt du˝e, ma on prawo do odstàpienia od wykonania
zadania.

WÊród osób, które przesz∏y szkolenie bhp, na których poruszano
zagadnienia zwiàzane z czynnikami i zagro˝eniami psychospo∏ecznymi, rozmawiano przede wszystkim o warunkach pracy [...].

KOMENTARZ EKSPERTA
Jak pokazujà odpowiedzi respondentów, pracownicy sà Êwiadomi swoich praw, równie˝ ci dopiero
wkraczajàcy na rynek pracy. Osoby w wieku od 18 do 24 lat zgodzi∏y si´ ze stwierdzeniem, ˝e
pracownik ma prawo odmówiç wykonania obowiàzków zawodowych je˝eli uzna, ˝e wykonanie danej
czynnoÊci przekracza jego mo˝liwoÊci psychiczne (82 proc.) bàdê fizyczne (86 proc.). JednoczeÊnie
ponad 90 proc. pracowników wiedzia∏a, ˝e w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu

Ewa Gawrysiak

w zwiàzku z czynnikami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy, ma prawo dochodziç swoich praw

sales & end use
market manager
Eastern Europe & Russia

i odszkodowania w ramach procesu cywilnego. Warto tutaj podkreÊliç, ˝e jedynie wy∏àczna wina
pracownika umo˝liwia pracodawcy uwolnienie si´ od takiej odpowiedzialnoÊci, nawet jeÊli za
szkodliwoÊç czynników psychospo∏ecznych byli winni wspó∏pracownicy.

TenCate
Protective Fabrics



Na efektywnoÊç pracy wp∏ywa wiele czynników. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie pi´ciu, które
majà najwi´kszy wp∏yw na ich prac´. Na pierwszym miejscu znalaz∏a si´ atmosfera w pracy (53 proc.),
nast´pnie stres (49 proc.), iloÊç obowiàzków, przepracowanie (47 proc.), zm´czenie (41 proc.) oraz
warunki pracy, np. temperatura, oÊwietlenie.



Stres jest drugim najcz´Êciej wymienianym czynnikiem wp∏ywajàcym na efektywnoÊç pracy. 14 proc. badanych
doÊwiadcza stresu ca∏y czas, stres jest wpisany w to co robià. Niemal po∏owa badanych doÊwiadczajàcych
stresu okreÊla jego charakter jako neutralny i traktuje go jako sta∏y element pracy (48 proc.). Tylko 3 proc.
wszystkich badanych zadeklarowa∏o, ˝e praktycznie nigdy nie doÊwiadcza stresujàcych sytuacji w pracy.



Najbardziej stresujàcymi czynnikami w miejscu pracy sà: presja czasu, zbyt ma∏o czasu na wykonanie zadaƒ
(39 proc.), nadmiar obowiàzków, „prze∏adowanie” pracà (37 proc.), niewystarczajàce wynagrodzenie
za wykonywanà prac´ (31 proc.), odpowiedzialnoÊç zawodowa, obawa przed wyrzàdzeniem szkody,
straty, krzywdy (30 proc.) oraz krytyka ze strony prze∏o˝onego (25 proc.). Sà to czynniki, które mo˝na
neutralizowaç za pomocà rozmów, spotkaƒ integracyjnych, dialogu mi´dzy pracownikiem a prze∏o˝onym,
pracownikiem a klientem, ale przede wszystkim sà to sytuacje, które sà rozwiàzywalne i mog∏yby zmniejszyç
doÊwiadczanie stresu.



Interesujàce jest to, ˝e pracownicy bardziej stresujà si´ wspomnianà krytykà ze strony prze∏o˝onego
ani˝eli relacjami i interakcjami z prze∏o˝onym (18 proc. wskaza∏o ten czynnik jako wywo∏ujàcy stres).
Âwiadczy to o problemie z przyjmowaniem krytyki, konstruktywnej oceny. Potrzeba potwierdzenia, ˝e robi si´
coÊ dobrze, jest silniejsza ni˝ l´k przed utratà pracy, niepewnoÊç zatrudnienia, które to dla 21 proc. badanych
sà czynnikami stresogennym.

EFEKTYWNOÂå PRACY
Wykres 11. Poni˝ej znajduje si´ lista czynników, które mogà wp∏ywaç na efektywnoÊç pracy.
Wybierz 5 czynników, które majà najwi´kszy wp∏yw w przypadku Twojej pracy:

KOMENTARZ EKSPERTA
WÊród czynników, które majà wp∏yw na efektywnoÊç pracy, respondenci bioràcy udzia∏ w badaniu
Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazali na pierwszym miejscu (53 proc.) atmosfer´ pracy. Poniewa˝
ogólna atmosfera wp∏ywa nie tylko na efektywnoÊç wykonywania zadaƒ, ale i satysfakcj´
pracowników, ich samopoczucie przynale˝noÊci do zespo∏u i zdrowie psychiczne, dlatego
regularnie realizujemy badania satysfakcji i zaanga˝owania zatrudnionych u nas osób. W 2018 r.
w badaniu wzi´∏o udzia∏ 64 proc. pracowników, a najwy˝ej ocenionym aspektem by∏a wspó∏praca
z bezpoÊrednim prze∏o˝onym oraz atmosfera w pracy. Dbamy, aby wyniki badania mia∏y
prze∏o˝enie na wdra˝anie ciàg∏ych udoskonaleƒ w funkcjonowaniu firmy. Po ostatniej edycji
po∏o˝yliÊmy nacisk na to, ˝eby kierownicy i kadra zarzàdzajàca sp´dzali jak najwi´cej czasu

Przemys∏aw
Tomaszewski
regionalny kierownik
BiOZ
i Ochrony Ârodowiska
Lafarge w Polsce

w terenie, blisko swoich zespo∏ów. Dodatkowo na jednej z naszych lokalizacji planujemy
przystàpienie do Programu ograniczenia stresu w miejscu pracy, który chcemy zrealizowaç
we wspó∏pracy z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy.

Stres jest drugim najcz´Êciej wymienianym czynnikiem
wp∏ywajàcym na efektywnoÊç pracy.

KOMENTARZ EKSPERTA
Obecnie obowiàzujàcy Kodeks pracy zosta∏ uchwalony w czerwcu 1974 r. Choç po drodze
mieliÊmy szereg nowelizacji, to nadal brakuje w nim nowoczesnego i holistycznego spojrzenia
na regulacje w zakresie prawa pracy. Dobrym przyk∏adem sà zapisy dotyczàce zagro˝eƒ
psychospo∏ecznych, które w Polsce sà problemem zauwa˝onym stosunkowo niedawno. Negatywne zjawiska psychospo∏eczne muszà byç nie tylko precyzyjnie zdefiniowane, ale dodatkowo

Anna Jab∏oƒska

regulacje powinny zawieraç propozycj´ konkretnych narz´dzi, aby pracodawca, pracownik

dyrektor
zarzàdzajàca
CWS Polska

i instytucje kontrolne mog∏y zmierzyç si´ z tà problematykà w miejscu pracy. Widz´ tu du˝e pole
do popisu dla s∏u˝b bhp. Na ten moment, metodologia stosowana w narz´dziach bhp
nie uwzgl´dnia tych zagro˝eƒ. Pomimo du˝ej skali ich wyst´powania, zjawiska te praktycznie nie sà
zg∏aszane przez medycyn´ pracy do ustawodawcy. 57 proc. respondentów wskaza∏o, ˝e
nie sà podejmowane ˝adne dzia∏ania w tej sprawie.

przewodniczàca
Koalicji
Bezpieczni w Pracy

STRES W MIEJSCU PRACY
Wykres 12. Jak cz´sto doÊwiadczasz stresu w miejscu pracy? [N=1517]

Wykres 13. Jaki charakter przewa˝nie ma ten stres, jak na Ciebie wp∏ywa? * [N=1479]

*

Tylko osoby, które doÊwiadczajà stresu w pracy

KOMENTARZ EKSPERTA
Raport Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2019 pokaza∏, ˝e wi´kszoÊç pracowników doÊwiadcza
stresu w miejscu pracy. Zaledwie 3 proc. respondentów odpowiedzia∏o, ˝e praktycznie nigdy nie
ma takiego problemu, a wykonywana przez nich praca nie jest stresujàca. Zaskakujàce jest to, ˝e
kluczowe nie sà wcale takie czynniki jak l´k przed utratà pracy i niepewnoÊç zatrudnienia (21
proc.) czy relacje i interakcje z prze∏o˝onym czy innymi pracownikami (18 proc.), ale presja czasu,
zbyt ma∏o czasu na wykonanie zadaƒ (39 proc.) oraz nadmiar obowiàzków, „prze∏adowanie” pracà
(37 proc.). Na te problemy wskazujà pracownicy wszystkich bran˝, od budownictwa przez handel
po administracj´. W czasach tak zwanego rynku pracownika, kiedy bezrobocie jest na niskim
poziomie, i to pracodawcy muszà zabiegaç o nowych pracowników, te odpowiedzi wydajà si´
doÊç zaskakujàce. Mo˝na tutaj wyciàgnàç doÊç daleko idàcy wniosek, ˝e pracownicy w wi´kszoÊci
przypadków uwa˝ajà prac´ pod presjà czasu i nadmiar obowiàzków jako coÊ zupe∏nie normalnego.

Ewa Gawrysiak
sales & end use
market manager
Eastern Europe & Russia
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KOMENTARZ EKSPERTA
Raport Bezpieczeƒstwo Pracy w Polsce 2019 jest doskona∏ym êród∏em informacji i inspiracji
dla pracodawców. Pracownicy z bran˝y informacja, komunikacja, transport, logistyka najcz´Êciej
w porównaniu do pracowników innych bran˝ wskazywali na monotoni´, powtarzalny charakter pracy
oraz dà˝enie do zaspokojenia w∏asnych ambicji, np. ch´ç awansu jako czynniki wywo∏ujàce
najwi´kszy stres w miejscu pracy. Widaç zatem naglàcà potrzeb´ stworzenia w firmach z tej bran˝y

Przemys∏aw Lewicki

jasnej Êcie˝ki awansu i walki z tak zwanym „szklanym sufitem”. JednoczeÊnie warto organizowaç
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dla pracowników dodatkowe szkolenia oraz kursy doszkalajàce, które pozwolà im zdobyç nowà
wiedz´ i praktyczne umiej´tnoÊci. W DHL prowadzimy program praktyk zagranicznych AIESEC dla
studentów i absolwentów, a dla doÊwiadczonych pracowników szkolenia z cyklu Certified, programy
szkoleƒ z zakresu przywództwa, e-kszta∏cenia oraz programy szkoleƒ funkcjonalnych. Wiemy, ˝e
pracownik, który ma mo˝liwoÊç rozwoju i realne perspektywy awansu, z wi´kszym zaanga˝owaniem
wykonuje swoje codzienne obowiàzki i lepiej czuje si´ w swojej firmie.

CZYNNIKI WYWO¸UJÑCE STRES W MIEJSCU PRACY
Wykres 14. Które z poni˝szych czynników wywo∏ujà u Ciebie najwi´kszy stres w miejscu pracy?* [N=1479]

*

Tylko osoby, które doÊwiadczajà stresu w pracy

Wykres 14. Ciàg dalszy
Które z poni˝szych czynników wywo∏ujà u Ciebie najwi´kszy stres w miejscu pracy?* [N=1479]

*

Tylko osoby, które doÊwiadczajà stresu w pracy

MOBBING – negatywne zjawiska w miejscu pracy
Respondenci zapytani o doÊwiadczenie negatywnych sytuacji w miejscu pracy wskazywali, ˝e spotkali si´
z nieodpowiednim traktowaniem ze strony prze∏o˝onego (18 proc. wielokrotnie, 45 proc. jeden lub dwa razy).
Równie cz´sto wyst´powa∏a przemoc s∏owna (14 proc. wielokrotnie, 39 proc. jeden lub dwa razy). 86 proc. deklaruje,
˝e nigdy nie doÊwiadczy∏a przemocy fizycznej w miejscu pracy. W kwestii mobbingu 14 proc. doÊwiadczy∏a go
wielokrotnie, a 34 proc. jeden lub dwa razy by∏a Êwiadkiem jego wyst´powania.
Z terminem „mobbing” zetkn´∏a si´ wi´kszoÊç pracowników (78 proc.). Mobbing definiowany jest najcz´Êciej jako
n´kanie (22 proc.), stres, presja, wymuszenia (15 proc.) lub przeÊladowanie (15 proc.).
Przyczynà mobbingu mo˝e byç dyskryminacja ze wzgl´du na wyglàd pracownika. Respondenci zostali zapytani
o to, w jaki sposób pomogliby koledze z nadwagà, który jest obiektem ˝artów ze strony wspó∏pracowników. Wed∏ug

badanych osoba b´dàca obiektem szykan powinna porozmawiaç z prze∏o˝onym, aby to on zareagowa∏ (27 proc.).
Drugà poradà jest to, aby si´ nie przejmowaç i nabraç dystansu (20 proc.), a trzecià aby porozmawiaç bezpoÊrednio
z autorami ˝artów (19 proc.).
Sytuacj´, w której jeden z pracowników jest obiektem nieustannych ˝artów z powodu nadwagi, wed∏ug 83 proc.
mo˝na uznaç za mobbing.
Sytuacj´, w której pracodawca zwraca si´ do swojej podw∏adnej ‚„kotku”, „s∏oneczko” itp., a tak˝e komentuje jej
ubiór czy wyglàd, 69 proc. respondentów uzna∏oby za sytuacj´ mobbingowà. Respondenci zapytani o porad´,
w takiej sytuacji radziliby porozmawiaç bezpoÊrednio z prze∏o˝onym (48 proc.) oraz aby wesz∏a na drog´ sàdowà,
np. skontaktowa∏a si´ z prawnikiem (17 proc.).

MOBBING – rozumienie terminu
Wykres 15. Czy kiedykolwiek spotka∏aÊ(eÊ) si´ z terminem MOBBING? [N=1517]

KOMENTARZ EKSPERTA
Polskie prawodawstwo w sposób ograniczony zapewnia pracownikom ochron´ przed zagro˝eniami
psychospo∏ecznymi. Dobrym przyk∏adem jest tutaj mobbing, którego definicja jest zawarta
w Kodeksie pracy (art. 943 § 2) wraz z krokami, jakie mo˝e przedsi´wziàç ofiara mobbingu, aby
dochodziç swoich roszczeƒ. Brakuje natomiast najwa˝niejszego – zaleceƒ, jak edukowaç
pracowników na temat mobbingu. Mobbingujàcym mo˝e byç nie tylko pracodawca, ale i pracownik
mobbingujàcy swojego wspó∏pracownika. Definicja zaÊ wymienia tylko kilka elementów zjawiska,
jak d∏ugotrwa∏oÊç n´kania, zani˝enie samooceny n´kanego, czy wykluczenie z zespo∏u.
Tymczasem, co pokazuje badanie, Polacy czasami b∏´dnie postrzegajà dzia∏ania mobbingujàce
jako „szorstki typ zarzàdzania”, a stres akceptujà jako immanentny element wype∏niania swoich
obowiàzków. W efekcie 46 proc. Polaków twierdzi, ˝e doÊwiadczy∏o dzia∏aƒ mobbingowych.
Cz´Êç z tych opinii mo˝e b∏´dnie kwalifikowaç niestosowne zachowanie jako mobbing, jednak
nadal Êwiadczy to o du˝ej skali nieprawid∏owoÊci. JeÊli nie dojdzie do reakcji na poziomie
regulacyjnym, problem b´dzie si´ pog∏´bia∏.

Anna Jab∏oƒska
dyrektor
zarzàdzajàca
CWS Polska
przewodniczàca
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Wykres 16.

Jak zdefiniowa∏abyÊ(∏byÊ) mobbing, czym wed∏ug Ciebie jest? [N=1186]*

*

Tylko osoby, które spotka∏y si´ z terminem „mobbing”

NEGATYWNE ZJAWISKA W MIEJSCU PRACY
Wykres 17. Czy kiedykolwiek:
doÊwiadczy∏aÊ/eÊ któregoÊ
z poni˝szych zjawisk w miejscu pracy?

by∏aÊ/eÊ Êwiadkiem któregoÊ
z poni˝szych zjawisk w miejscu pracy?

NEGATYWNE ZJAWISKA W MIEJSCU PRACY – podzia∏ wed∏ug bran˝
Wykres 18. DoÊwiadczy∏aÊ/eÊ któregoÊ z poni˝szych zjawisk w miejscu pracy?

*

Suma odpowiedzi tak, wielokrotnie i tak, jeden lub dwa razy

KOMENTARZ EKSPERTA
W przypadku sytuacji, gdy jeden ze wspó∏pracowników jest obiektem ˝artów z powodu nadwagi
ze strony innych pracowników, a˝ 20 proc. respondentów wskaza∏o, ˝e poradzi∏oby koledze, by si´
nie przejmowa∏, nabra∏ dystansu. To pokazuje, ˝e zjawisko mobbingu wcià˝ jest bagatelizowane
i uwa˝ane jako wyimaginowany problem jednostki. Ponadto wiele osób kojarzy mobbing z relacjà
pionowà na linii prze∏o˝ony–pracownik. Tymczasem to zjawisko wyst´puje równie˝ mi´dzy

El˝bieta Rogowska

wspó∏pracownikami. N´kanie ze strony grupy mo˝e mieç jeszcze dotkliwsze skutki, prowadzàc
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do wykluczenia jednostki. JednoczeÊnie nale˝y pami´taç o tym, ˝e równie˝ w takiej sytuacji
za mobbing w miejscu pracy odpowiada pracodawca.

DYSKRYMINACJA ze wzgl´du na wyglàd
Wykres 19.

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Êwiadkiem sytuacji, gdzie jeden z Twoich kolegów w pracy jest obiektem
nieustannych ˝artów z powodu nadwagi ze strony innych pracowników. Powoduje to jego wykluczenie,
niech´tnie jada posi∏ki w pracowniczej sto∏ówce, izoluje si´ od innych. Co poradzi∏abyÊ/byÊ temu koledze?

Wykres 20.

Czy Twoim zdaniem takie zachowanie kole˝anek i kolegów z pracy – gdzie jeden z Twoich kolegów
w pracy jest obiektem nieustannych ˝artów z powodu nadwagi ze strony innych pracowników – mo˝na
nazwaç mobbingiem?

DYSKRYMINACJA ze wzgl´du na p∏eç
Wykres 21.

Wyobraê sobie, ˝e jesteÊ Êwiadkiem sytuacji, gdzie prze∏o˝ony zwraca si´ do swojej podw∏adnej
„kochanie”‚ „kotku”, „s∏oneczko” itp. Dodatkowo cz´sto komentuje jej ubiór, wyglàd. Kole˝anka zwraca
si´ do Ciebie z proÊbà o pomoc, rad´, co powinna zrobiç w takiej sytuacji. Zachowanie prze∏o˝onego
powoduje u niej dyskomfort. Co jej poradzisz?

Wykres 22. Czy Twoim zdaniem takie zachowanie prze∏o˝onego – gdzie zwraca si´ on do swojej podw∏adnej „kochanie”‚
„kotku”, „s∏oneczko” itp. dodatkowo cz´sto komentuje jej ubiór, wyglàd - mo˝na nazwaç mobbingiem?

PRZECIWDZIA¸ANIE MOBBINGOWI
Niektóre miejsca pracy podejmujà dzia∏ania majàce na celu przeciwdzia∏aç mobbingowi, dyskryminacji, przemocy
i innym negatywnym zjawiskom. Takie przedsi´wzi´cia prowadzone sà w miejscach pracy 26 proc. respondentów.
57 proc. wskaza∏a, ˝e nie sà podejmowane ˝adne dzia∏ania zapobiegawcze.
Znaczna cz´Êç (75 proc.) respondentów wybra∏aby miejsce pracy oferujàce ni˝szà p∏ac´, ale lepsze warunki
psychospo∏eczne. Mo˝e to Êwiadczyç o du˝ej ÊwiadomoÊci badanych w kwestii czynników, które negatywnie
wp∏ywajà na zdrowie fizyczne oraz psychiczne.

PRZECIWDZIA¸ANIE MOBBINGOWI I WP¸YW CZYNNIKÓW
PSYCHOSPO¸ECZNYCH NA CH¢å ZMIANY PRACY
Wykres 23.

Czy w Twoim miejscu pracy podejmowane sà jakiekolwiek dzia∏ania (spotkania, ulotki itp.) majàce
na celu przeciwdzia∏anie mobbingowi, dyskryminacji, przemocy i innym negatywnym zjawiskom?

Wykres 24.

Teraz wyobraê sobie, ˝e masz przed sobà decyzje o wyborze miejsca pracy. W jednej firmie oferta
obejmuje wy˝szà p∏ac´, ale wiesz, ˝e warunki psychospo∏eczne sà gorsze – wi´ksze tempo pracy,
stres, presja. W drugiej firmie oferta p∏acy jest ni˝sza, ale warunki psychospo∏eczne sà lepsze.
Ró˝nica w p∏acy wynosi oko∏o 15-20 proc. Którà ofert´ wybra∏abyÊ/byÊ?



69 proc. ankietowanych jako wysoki ocenia wp∏yw czynników psychospo∏ecznych na zdolnoÊç wykonywania
obowiàzków zawodowych. Ponad po∏owa badanych (52 proc.) uwa˝a, ˝e w ich miejscu pracy wystarczajàco
du˝à uwag´ przyk∏ada si´ do stworzenia dobrych warunków psychospo∏ecznych – dobrej atmosfery pracy.



Wypadki spowodowane czynnikami psychospo∏ecznymi (stres, nadmiar obowiàzków, presja czasu) zdarzy∏y
si´ raz lub kilka razy w 33 proc. przypadków.

WARUNKI PSYCHOSPO¸ECZNE W MIEJSCU PRACY
Wykres 25.

Jak oceni∏abyÊ/oceni∏byÊ wp∏yw czynników psychospo∏ecznych na Twojà zdolnoÊç do poprawnego
wykonywania obowiàzków zawodowych?

Wykres 26.

Czy w Twoim miejscu pracy wystarczajàcà du˝à uwag´ przyk∏ada si´ do stworzenia dobrych warunków
psychospo∏ecznych – dobrej atmosfery pracy, dobrych warunków pracy?

KOMENTARZ EKSPERTA
A˝ 42 proc. respondentów twierdzi, ˝e w ich pracy mia∏ miejsce wypadek przy pracy spowodowany
czynnikami psychospo∏ecznymi. To pokazuje, jak niezwykle istotny jest ten temat. Stanowi on równie˝
powa˝ne wyzwanie dla s∏u˝b bhp, które z tymi zjawiskami muszà si´ mierzyç. Wprawdzie tegoroczny
raport Koalicji Bezpieczni w Pracy by∏ realizowany na grupie pracowników biurowych i fizycznoumys∏owych, to warto przypomnieç, ˝e takie czynniki jak stres sà wyzwaniem niemal we wszystkich
rodzajach prac. Dlatego w Inter Cars du˝à wag´ przyk∏adamy do procesu adaptacyjnego dla osób
nowozatrudnionych, tak aby wdro˝enie w nowe obowiàzki by∏o sprawne i bezstresowe. Nowi
pracownicy majà mo˝liwoÊç dog∏´bnego poznania organizacji, jej struktury, kultury organizacyjnej,
zasad dzia∏ania i innych. Pracownik poznaje sposoby i metody pracy oraz oczekiwania, które sà
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wobec niego stawiane. Zale˝y nam na stworzeniu nowozatrudnionym pracownikom przyjaznego
Êrodowiska pracy, w którym poczuje si´ komfortowo i bezpiecznie.

Wykres 27.

Czy w Twoim miejscu pracy zdarzy∏ si´ kiedyÊ wypadek spowodowany czynnikiem psychospo∏ecznym
– stres, nadmiar obowiàzków, presja czasu itd.?

KOMENTARZ EKSPERTA
Wi´kszoÊç respondentów przyznaje, ˝e wp∏yw czynników psychospo∏ecznych na zdolnoÊç do
poprawnego wykonywania obowiàzków zawodowych jest wysoki. Nieco mniej osób stwierdza, ˝e
do zapewnienia dobrych warunków psychospo∏ecznych przyk∏ada si´ wystarczajàco du˝o uwagi.
W moim przekonaniu minimalizowanie stresu w miejscu pracy niejednokrotnie jest mo˝liwe dzi´ki
zapewnieniu tak podstawowych rzeczy jak odpowiednie narz´dzia pracy. Co prawda w badaniu

Ewa Gawrysiak

wzi´li udzia∏ pracownicy umys∏owi i fizyczno-umys∏owi, którzy majà ograniczone potrzeby odnoÊnie
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zapewnienia chocia˝by w∏aÊciwej odzie˝y. Warto jednak podkreÊliç, ˝e brak Êrodków ochrony
indywidualnej u pracownika fizycznego ma kluczowe znaczenie i mo˝e bezpoÊrednio wp∏ywaç na
niski stan bezpieczeƒstwa pracownika, a jednoczeÊnie pot´gowaç jego stres, który z kolei mo˝e mieç
skutki w formie niebezpiecznych zachowaƒ pracownika – w ten sposób tworzy si´ zamkni´te ko∏o.
Warto zatem, aby pracodawcy myÊlàc o zmniejszeniu negatywnego wp∏ywu czynników psychospo∏ecznych w pierwszej kolejnoÊci pami´tali o zapewnieniu odpowiedniej odzie˝y roboczej i ochronnej
oraz odpowiednich Êrodków ochrony indywidualnej dostosowanych do danego stanowiska.

TenCate
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WARUNKI PSYCHOSPO¸ECZNE W MIEJSCU PRACY
Wykres 28.

Zapoznaj si´ z poni˝szymi stwierdzeniami i zastanów si´, które z nich pasujà do sytuacji panujàcej
z Twoim miejscu pracy.

ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Wykres 29.

Zapoznaj si´ teraz ze stwierdzeniami dotyczàcymi zwolnienia lekarskiego i wybierz to, z którym
najbardziej si´ zgadzasz.

WARUNKI PSYCHOSPO¸ECZNE W MIEJSCU PRACY


62 proc. respondentów zgadza si´ ze stwierdzeniem, ˝e zwolnienia lekarskie nie sà mile widziane w miejscu
pracy. JednoczeÊnie 75 proc. nie zetkn´∏a si´ ze zjawiskiem nak∏aniania pracowników przez pracodawc´
do Êwiadczenia obowiàzku pracy podczas zwolnienia lekarskiego.



W kwestii zwolnienia lekarskiego, 75 proc. ankietowanych deklaruje, ˝e b´dàc niedysponowanym nigdy
nie pracuje. Równie˝ 74 proc. deklaruje, ˝e nigdy nie zdarzy∏o mu si´ wziàç „lewego” zwolnienia lekarskiego.



Respondenci w swoim miejscu pracy najcz´Êciej doÊwiadczajà ogólnego zm´czenia (58 proc.), bólu pleców,
kr´gos∏upa (49 proc.) oraz bólu g∏owy (41 proc.).



Relacje ze wspó∏pracownikami sà oceniane jako dobre i mimo wyst´powania niedogodnoÊci w pracy,
71 proc. badanych uwa˝a, ˝e mo˝e si´ zwróciç z proÊbà o pomoc do swoich kole˝anek i kolegów z pracy.
Natomiast relacje z prze∏o˝onym sà bardziej sformalizowane. 37 proc. badanych zauwa˝a, ˝e prze∏o˝ony
nie pyta o ich samopoczucie, stan zdrowia.



Badani majà poczucie, ˝e dobrze znajà przepisy prawa pracy (43 proc.), jednoczeÊnie 65 proc. uwa˝a, ˝e
potrzebne sà nowe przepisy, które lepiej chroni∏yby pracowników przed negatywnymi skutkami stresu,
mobbingu i innych zjawisk zwiàzanych z czynnikami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy.

SCHORZENIA SPOWODOWANE CZYNNIKAMI PSYCHOSPO¸ECZNYMI
Wykres 30.

Którego z poni˝szych schorzeƒ doÊwiadczy∏aÊ/eÊ od momentu zatrudnienia w obecnym miejscu
pracy lub doÊwiadczasz obecnie? [N=1517]

KOMENTARZ EKSPERTA
Raport pokazuje, ˝e wÊród schorzeƒ spowodowanych czynnikami psychospo∏ecznymi najcz´Êciej
wymieniane sà: ogólne zm´czenie, bóle pleców czy g∏owy. Nie brakuje jednak chorób, które
mo˝na nazwaç „cywilizacyjnymi”, wÊród nich.: zaburzenia snu, depresja, oty∏oÊç, czy wpisane
ostatnio przez WHO na list´ chorób, wypalenie zawodowe. W Lafarge mamy ogromnà ÊwiadomoÊç
tego, jak wa˝ne jest zdrowie ka˝dego pracownika, dlatego ch´tnie organizujemy inicjatywy w tym
zakresie. Jednà z nich sà „Bia∏e dni”, podczas których ka˝dy z pracowników mo˝e liczyç na porad´
zdrowotnà, konsultacj´ z lekarzem czy dietetykiem.

Wiktor G∏ogowski
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Wykres 31.

Czy kiedykolwiek pomyÊla∏aÊ/eÊ, ˝e wyst´powanie tego zjawiska jest spowodowane lub powiàzane
z pracà zawodowà?*

* Tylko osoby, które doÊwiadczy∏y okreÊlonego schorzenia

SCHORZENIA SPOWODOWANE CZYNNIKAMI PSYCHOSPO¸ECZNYMI
– podzia∏ wed∏ug bran˝y
Wykres 32.

Którego z poni˝szych schorzeƒ doÊwiadczy∏aÊ/eÊ od momentu zatrudnienia w obecnym miejscu
pracy lub doÊwiadczasz obecnie?

KOMENTARZ EKSPERTA
Do refleksji sk∏aniajà odpowiedzi na pytanie o schorzenia zwiàzane z wykonywaniem pracy.
Pracownicy bran˝y informacja, komunikacja, transport, logistyka, w porównaniu do pracowników
innych bran˝ najcz´Êciej wskazywali oni na palenie papierosów (17 proc.) oraz oty∏oÊç (16 proc.).
Problem nadmiernej masy cia∏a u kierowców by∏ ju˝ podejmowany przez ekspertów Koalicji
Bezpieczni w Pracy. Wynika on mi´dzy innymi z niskiego poziomu aktywnoÊci fizycznej. O ile

Przemys∏aw Lewicki

ten problem wyst´puje równie˝ wÊród wielu pracowników biurowych, o tyle u kierowców na oty∏oÊç
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wp∏ywajà równie˝ niestandardowe godziny pracy, w prostej linii prowadzàce do nieregularnego
spo˝ywania posi∏ków, które cz´sto ograniczajà si´ do tego, co oferujà przydro˝ne fast foody.
O ile pracodawca nie mo˝e kontrolowaç tego, co pracownik ma na talerzu, o tyle mo˝e, czy
raczej powinien, prowadziç wÊród kierowców dzia∏ania edukacyjne, zach´cajàce ich do
aktywnego sp´dzania przerw w pracy i stosowania zbilansowanej diety.

PRACA A ZDROWIE
Wykres 33.

Jak oceni∏abyÊ/∏byÊ poziom zagro˝enia, jakie mo˝e nieÊç dla Twojego zdrowia, w tym zdrowia
psychicznego, wykonywana praca? Oceƒ na skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza powa˝ne zagro˝enie,
a 1 brak zagro˝enia.

KOMENTARZ EKSPERTA
Negatywne czynniki psychospo∏eczne, pod wp∏ywem których pozostajà pracownicy, mogà mieç
bardzo du˝y wp∏yw na bezpieczeƒstwo w pracy. Ju˝ sam stres mo˝e przyczyniaç si´ do wzrostu
liczby wypadków w organizacji lub mieç realny wp∏yw na ich przebieg. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e
stres pot´guje rozkojarzenie, a tak˝e wyd∏u˝a czas reakcji. Przyk∏adem tego mogà byç wypadki
lub zdarzenia, takie jak: upuszczenie przedmiotu, poÊlizgni´cia i potkni´cia, czy nawet niewy∏à-

Pawe∏ Pawlik

czenie urzàdzeƒ lub niezastosowanie systemów zabezpieczajàcych. Prze∏o˝eni powinni
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zwracaç wÊród pracowników szczególnà uwag´ na objawy typu: chroniczne zm´czenie,
problemy z koncentracjà czy rozdra˝nienie i spróbowaç ustaliç ich êród∏o. BezpoÊrednia korelacja
pomi´dzy niekorzystnymi czynnikami psychospo∏ecznymi a wypadkowoÊcià nie jest zbyt dobrze
udokumentowana w literaturze, niemniej nale˝y przyjàç, ˝e mogà one realnie odpowiadaç za
cz´Êç wypadków przy pracy.

KOMENTARZ EKSPERTA
Ponad po∏owa pracowników wysoko oceni∏a poziom zagro˝enia, jakie mo˝e nieÊç wykonywana
praca na zdrowie. Jako firma dostarczajàca rozwiàzania zapewniajàce bezpieczeƒstwo w pracy,
jesteÊmy Êwiadomi istoty minimalizowania negatywnego wp∏ywu pracy na zdrowie pracownika.
JednoczeÊnie wiemy, ˝e dostarczanie pracownikom odpowiedniej odzie˝y ochronnej czy Êrodków
ochrony indywidualnej to jedynie po∏owa sukcesu. Równie istotne jest zapewnienie pracownikowi
komfortu psychicznego, dlatego jako firma rodzinna z ponad 60-letnià historià, stawiamy na zaufanie
do naszego zespo∏u i otwarcie na propozycje pracowników.

El˝bieta Rogowska
wiceprezes Zarzàdu
ds. Operacyjnych
PW KRYSTIAN

Polskie prawodawstwo w sposób ograniczony zapewnia pracownikom
ochron´ przed zagro˝eniami psychospo∏ecznymi.

Wykres 34.

Dla ka˝dego z poni˝szych stwierdzeƒ wybierz odpowiedê, która najlepiej opisuje sytuacj´ w Twoim
miejscu pracy.

* Suma odpowiedzi zdecydowanie dobrze i raczej dobrze

PRZEPISY PRAWA PRACY
Wykres 35.

ZnajomoÊç przepisów prawa pracy.*

* Suma odpowiedzi zdecydowanie dobrze i raczej dobrze

KOMENTARZ EKSPERTA
Niemal 65 proc. badanych jest zdania, ˝e potrzebne sà nowe przepisy uwzgl´dniajàce wyzwania,
przed jakimi obecnie staje pracownik i pracodawca. Respondenci ocenili aktualny stan regulacji
dotyczàcy problemu zagro˝eƒ psychospo∏ecznych jako wymagajàcy zmian. Przedsi´biorcy majà
poczucie, ˝e zostali z tymi problemami sami. I choç cz´Êç z nich na w∏asnà r´k´ szuka rozwiàzaƒ, to
jedynie wsparcie paƒstwa w tym zakresie mo˝e przynieÊç d∏ugotrwa∏e i pozytywne efekty. Dzisiaj

Marcin ¸apiƒski

ka˝da nowoczesna firma doskonale pojmuje, jak istotny jest pracownik, jego samopoczucie

manager ds. logistyki
w ILS – GK Inter Cars
S.A.

w miejscu pracy, zdrowie i wp∏ywajàca na efektywnoÊç atmosfera pracy.

WARUNKI PSYCHOSPO¸ECZNE W MIEJSCU PRACY


Mimo deklaracji o znajomoÊci przepisów prawa pracy, a˝ 84 proc. nigdy nie s∏ysza∏a o programach prewencji
stresu, zdrowia psychicznego i innych negatywnych zjawisk zwiàzanych z warunkami psychospo∏ecznymi
w miejscu pracy. I tylko 8 proc. badanych wskaza∏o, ˝e firma, w której pracujà, bra∏a udzia∏ w takim programie.



Deklaracja znajomoÊci programów prewencji stresu i zdrowia psychicznego nie idzie w parze znajomoÊç nazw
konkretnych projektów realizowanych w tych obszarach. WÊród badanych, którzy s∏yszeli o tego typu
programach, co dziesiàta osoba wskaza∏a na wewn´trzne dzia∏ania, nieznacznie mniejszy odsetek (9 proc.)
na techniki relaksacyjne, medytacj´, jog´, sport.

PROGRAMY PREWENCYJNE
Wykres 36.

Czy s∏ysza∏aÊ/∏eÊ kiedykolwiek o programach prewencji stresu, zdrowia psychicznego i innych
negatywnych zjawisk zwiàzanych z warunkami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy? [N=1517]

Wykres 37.

Czy Twoja firma kiedykolwiek bra∏a udzia∏ w programie prewencyjnym? [N=1517]

KOMENTARZ EKSPERTA
Nak∏adajàc wyniki raportu na najnowsze regulacje prawne dotyczàce likwidacji szkoleƒ okresowych
bhp dla stanowisk administracyjno-biurowych, przysz∏oÊç pracownika umys∏owego jawi si´
w czarnych barwach. Ta grupa pracowników zostanie pozbawiona jedynego êród∏a informacji
o zagro˝eniach (czytaj: czynnik psychiczny), czyli szkoleƒ. Fakt ten oznacza minimalny wp∏yw
Ma∏gorzata
Kochaƒska
doradca prezesa
SEKA S.A.

na popraw´ warunków dotychczasowej pracy (zw∏aszcza tej zdalnej, wykonywanej z domu).
Interesujàce sà tak˝e wyniki dotyczàce oceny szkolenia bhp. Tylko 25 proc. respondentów uznaje
ma∏à lub nik∏à przydatnoÊç i u˝ytecznoÊç przekazywanej wiedzy. To kolejny obszar wymagajàcy
poprawy i wyzwanie przed pracownikami s∏u˝by bhp.

Otwarta komunikacja w miejscu pracy skutecznie zmniejsza
ryzyko wyst´powania negatywnych czynników psychospo∏ecznych.

Wykres 38.

O jakich programach prewencji stresu, zdrowia psychicznego i innych negatywnych zjawisk zwiàzanych
z warunkami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy s∏ysza∏aÊ/eÊ?* [N=245]

* Tylko osoby, które s∏ysza∏y o programach prewencji stresu.

KOMENTARZ EKSPERTA
Stres jest drugim najcz´Êciej wymienianym czynnikiem, wp∏ywajàcym na efektywnoÊç pracy.
Warto w tym miejscu wspomnieç o pewnych grupach zawodowych, które z racji swoich zadaƒ,
sà nara˝one na stres bardziej ni˝ pozosta∏e. To na przyk∏ad pracownicy dzia∏ów obs∏ugi klienta,
których praca jest silnie zwiàzana z zarzàdzaniem emocjami rozmówców. Tutaj niezwykle wa˝na
jest rola pracodawcy i sta∏e poszukiwanie sposobów radzenie sobie z sytuacjami stresujàcymi.

Pawe∏ Pawlik

W DHL Parcel staramy si´ zapewniç wsparcie naszym pracownikom od pierwszego dnia zatrud-

kierownik Dzia∏u BHP
DHL Parcel

nienia. Ju˝ podczas szkolenia BHP i szkolenia wst´pnego omawiamy dok∏adnie ryzyko zawodowe
na danym stanowisku, prawa pracowników czy system przerw, które w przypadku osób, pracujàcych bezpoÊrednio z Klientem, sà d∏u˝sze. Pracownicy biorà równie˝ udzia∏ w wewn´trznych
i zewn´trznych szkoleniach z zakresu radzenia sobie ze stresem. Mamy te˝ ÊwiadomoÊç, ˝e
ca∏odzienne prowadzenie rozmów z Klientami, mowa zarówno o obs∏udze zapytaƒ jak równie˝
skarg i reklamacji, bywa emocjonalnie wymagajàce, dlatego nasi pracownicy majà do dyspozycji
pokój wypoczynkowy i stref´ relaksu tzw. chillout zone. Najwa˝niejszy pozostaje jednak jak zawsze
czynnik ludzki, dlatego oddzia∏ Contact Center regularnie odwiedza HR Business Partner, do
którego pracownicy mogà si´ zwróciç z ka˝dym tematem, tak samo jak do prze∏o˝onego.
W miejscu pracy nale˝y dbaç o otwartà komunikacj´, która skutecznie zmniejsza ryzyko
wyst´powania negatywnych czynników psychospo∏ecznych, w tym stresu.

Przeciwdzia∏anie wszelkim typom zagro˝eƒ wià˝e si´
z odpowiednim zidentyfikowaniem problemu, a tak˝e
w∏aÊciwym okreÊleniem jego nast´pstw.

KOMENTARZE EKSPERCKIE

Prof. UW
dr hab. Jacek M´cina
doradca Zarzàdu
Konfederacji Lewiatan

Przedstawione wyniki badania sà niezwykle interesujàce. Wskazujà, ˝e ochrona pracy
w Polsce w wi´kszym stopniu koncentruje si´ na tzw. fizycznych warunkach pracy, ni˝ na
aspektach psychospo∏ecznych. Mo˝na z nich wywnioskowaç, ˝e pracownicy majà coraz
wy˝szà ÊwiadomoÊç swoich praw oraz czynników wa˝nych dla bezpiecznych warunków
pracy. Dla pracowników bezpieczeƒstwo ma du˝e znaczenie, dla ponad po∏owy wi´ksze ni˝
wysokoÊç wynagrodzenia. Wi´kszoÊç z nich dostrzega potencjalne zagro˝enie w miejscu
pracy dla swojego zdrowia lub ˝ycia, a co trzeci badany by∏ Êwiadkiem wypadku w miejscu
pracy. Dzieje si´ tak, pomimo ˝e w wi´kszoÊci miejsc pracy prowadzone sà regularne
szkolenia bhp. Ponad po∏owa ankietowanych bioràcych udzia∏ w szkoleniu stwierdza, ˝e
w jego trakcie poruszane by∏y zagadnienia zwiàzane z czynnikami i zagro˝eniami psychospo∏ecznymi. Najcz´Êciej rozumiejà to poj´cie jako stosunki ze wspó∏pracownikami, stres
w miejscu pracy lub atmosfer´ w miejscu pracy. Niestety o czynnikach tych ma∏o si´
rozmawia, a i ÊwiadomoÊç ich wp∏ywu na warunki pracy, choroby zawodowe i wypadki jest
znikoma. Dlatego wa˝ne sà prezentowane badania, które wszystkich, w tym lekarzy
i pracodawców, a tak˝e partnerów spo∏ecznych powinny wyczulaç na te zagadnienia.
Zw∏aszcza, ˝e zwi´kszajàce si´ tempo pracy i ˝ycia uwarunkowane pewnie post´pem
technologicznym i powszechnoÊcià technologii teleinformatycznych, wymagajà szerszej
refleksji i badaƒ nad ich wp∏ywem na warunki pracy.
Wa˝nym aspektem badania jest tak˝e dostrzeganie problemu atmosfery w pracy,
dyskryminacji i mobbingu. Te stosunkowo nowe regulacje prawa pracy dotykajà nowych,
niepo˝àdanych zjawisk, które oznaczaç mogà powa˝ne problemy w stosunkach pracy.
Z terminem mobbing zetkn´∏a si´ wi´kszoÊç pracowników, który definiowany jest najcz´Êciej
jako n´kanie, stres, presja, wymuszenia lub przeÊladowanie. Martwi to, ˝e w opinii
respondentów pracownicy cz´Êciej mogà liczyç na pomoc kole˝anek i kolegów ni˝
prze∏o˝onych, mimo ˝e przepisy KP wyraênie nak∏adajà na pracodawc´ obowiàzki w tym
zakresie, nie wszystkie firmy prowadzà polityk´ antymobbingowà.
Jak pokazuje badanie na efektywnoÊç pracy wp∏ywa wiele czynników, a respondenci
wskazywali najcz´Êciej atmosfer´ w pracy, stres, du˝à iloÊç obowiàzków, przepracowanie,
zm´czenie oraz warunki pracy, takie jak temperatura, oÊwietlenie. Jak widaç, dostrzegajà
znaczenie warunków psychofizycznych, których rola, wraz z poprawà sytuacji na rynku
pracy i jakoÊci pracy b´dzie rosnàç i pracodawcy powinni bardziej dostrzegaç i analizowaç
te czynniki.

KOMENTARZE EKSPERCKIE

dr Magdalena
Warszewska-Makuch
Zak∏ad Ergonomii
Pracownia Psychologii
i Socjologii Pracy
CIOP-PIB

Przedmiot badaƒ opisany w raporcie pt. Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2019 jest interesujàcy
i niewàtpliwie bardzo wa˝ny z punktu bezpieczeƒstwa pracy. WÊród czynników psychospo∏ecznych
w miejscu pracy, które wp∏ywajà na zdrowie pracowników badane by∏o m.in. zjawisko mobbingu
w pracy. Wyniki tych badaƒ przedstawione w rozdziale Warunki pracy pokazujà, ˝e a˝ 14 proc.
badanych doÊwiadczy∏o zjawiska mobbingu wielokrotnie, a 19 proc. by∏o wielokrotnie jego
Êwiadkiem w miejscu pracy. Niepokojàce wyniki dotyczà równie˝ poziomu ÊwiadomoÊci
pracowników odnoÊnie tego problemu tj. 11 proc. badanych wskazuje, ˝e nigdy nie spotka∏o si´
z terminem mobbing. Ponadto a˝ 57 proc. badanych deklarowa∏o, ˝e w ich miejscu pracy nie sà
podejmowane jakiekolwiek dzia∏ania s∏u˝àce przeciwdzia∏aniu mobbingowi, dyskryminacji,
przemocy i innym negatywnym zjawiskom. Powy˝sze dane wyraênie sygnalizujà pilnà potrzeb´
kompleksowych dzia∏aƒ s∏u˝àcych diagnozowaniu i opracowywaniu narz´dzi s∏u˝àcych
przeciwdzia∏aniu zjawisku mobbingu. Niewàtpliwie zaprezentowane w raporcie badania wpisujà
si´ w takie dzia∏ania.
Analizujàc szczegó∏owo pytania badawcze dotyczàce zjawiska mobbingu (Warunki pracy)
mamy jednà zasadniczà uwag´ dotyczàcà rozumienia dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç jako
jednej z form mobbingu. Nale˝y podkreÊliç, ˝e mobbing w pracy i dyskryminacja (zalicza si´ do
niej m.in. molestowanie seksualne) stanowià dwa odr´bne zjawiska i tak te˝ sà uj´te w polskim
Kodeksie Pracy.

KOMENTARZE EKSPERCKIE

Tomasz Juraszek
konsultant krajowy
ds. prawnych
Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Antymobingowe
OSA w Gdaƒsku

Badanie pokazuje, ˝e respondenci nie odró˝niajà zjawiska mobbingu od dyskryminacji. Oba
zjawiska stanowià odr´bnà kategori´ prawnà, inaczej rozk∏ada si´ ci´˝ar dowodu oraz
przys∏ugujà niezale˝ne od siebie Êrodki ochrony prawnej. Stàd te˝ wszelka dzia∏alnoÊç
popularyzujàca zagro˝enia psychospo∏eczne w zatrudnieniu pozwoli odpowiednio reagowaç
osobom poszkodowanym w sytuacjach naruszenia godnoÊci pracowniczej. Ostatnia nowelizacja
Kodeksu pracy, która wesz∏a do obrotu prawnego 7 wrzeÊnia 2019 r. obj´∏a swym zakresem
zmiany odnoszàce si´ do problematyki mobbingu i dyskryminacji. Wprowadzono nowy Êrodek
ochrony prawnej – odszkodowanie za mobbing. Dotychczas odszkodowanie przys∏ugiwa∏o
wy∏àcznie wówczas, gdy osoba doÊwiadczona mobbingiem rozwiàza∏a stosunek pracy
– i z tego tytu∏u przys∏ugiwa∏o roszczenie. Obecnie Êrodek ten zosta∏ rozszerzony poprzez
zmian´ art. 943 § 4 k.p. Odszkodowanie to przys∏uguje tak˝e wtedy, gdy osoba uprawniona
ponios∏a szkod´ poprzez mobbing, która jest inna ni˝ rozwiàzanie stosunku pracy. W ramach
tego odszkodowania wchodzà wszelkie szkody, które mo˝na przeliczyç na wartoÊç
ekonomicznà (tzn. koszty leczenia, rehabilitacji), o ile pozostajà w adekwatnym zwiàzku
przyczynowym ze szkodà. Osobie poszkodowanej przez mobbing przys∏uguje: zadoÊçuczynienie
z tytu∏u rozstroju zdrowia, odszkodowanie za rozwiàzanie stosunku pracy wskutek mobbingu
oraz odszkodowanie z tytu∏u innych szkód pozostajàcych w zwiàzku ze zjawiskiem mobbingu.
W przypadku wystàpienia dyskryminacji Kodeks pracy uprawnia do dochodzenia stosownego
odszkodowania. Roszczenia te przedawniajà si´ po up∏ywie trzech lat od chwili wymagalnoÊci.

KOMENTARZE EKSPERCKIE

Witold Polkowski
ekspert BHP

Ârodowisko pracy to termin okreÊlajàcy warunki Êrodowiska materialnego (okreÊlonego
czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi), w którym odbywa si´ proces pracy.
Definicja Êrodowiska pracy zawarta jest w przepisie rozporzàdzenia Ministra Pracy
z 16 wrzeÊnia 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bhp. Pomimo, ˝e przepis ten by∏
wielokrotnie zmieniany, pokutuje w nim definicja Êrodowiska pracy pomijajàca czynniki
psychospo∏eczne. Ma to swoje konsekwencje przejawiajàce si´ w czysto technicznym
podejÊciu do Êrodowiska pracy i ograniczajàcym dzia∏ania prewencyjne, wymagane od
pracodawców, do zagadnieƒ ∏atwo mierzalnych. Koalicja Bezpieczni w Pracy tym razem
postanowi∏a zmierzyç si´ z trudnym tematem. Warunki psychospo∏eczne w miejscu pracy,
to temat przemilczany w szkoleniach bhp, pomimo istnienia rzeczywistej potrzeby.
Przebadani pracownicy majà poczucie, ˝e dobrze znajà przepisy prawa pracy (43 proc.),
jednoczeÊnie 65 proc. uwa˝a, ˝e potrzebne sà nowe przepisy, które lepiej chroni∏yby
pracowników przed negatywnymi skutkami stresu, mobbingu i innych zjawisk zwiàzanych
z czynnikami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy. A˝ 84 proc. badanych nigdy nie s∏ysza∏o
o programach prewencji stresu, zdrowia psychicznego i innych negatywnych zjawisk
zwiàzanych z warunkami psychospo∏ecznymi w miejscu pracy. W mojej ocenie najwy˝szy
czas na dokonanie zmian legislacyjnych. Zmieniç nale˝y przede wszystkim definicj´
Êrodowiska pracy i w konsekwencji dostosowaç przepisy o szkoleniach bhp do oczekiwaƒ
i potrzeb pracowników. Programy wzorcowe szkoleƒ okresowych bhp powinny zostaç
unowoczeÊnione i odpowiadajàce wspó∏czesnym wyzwaniom. Postulaty w tym zakresie sà
od kilku lat sk∏adane pod adresem w∏adz przez Zespó∏ ds. Zagro˝eƒ Psychospo∏ecznych,
utworzony przez partnerów spo∏ecznych. Analizujàc wyniki badaƒ, z niepokojem stwierdzi∏em,
˝e zagadnienia przemocy w miejscu pracy nie sà nam obce. Przemocy s∏ownej doÊwiadczy∏o 53 proc. badanych, Êwiadkiem takiej przemocy by∏o 59 proc. ankietowanych,
przemocy fizycznej doÊwiadczy∏o a˝ 14 proc., a 20 proc. respondentów by∏o jej Êwiadkiem.
Zespó∏ ds. Zagro˝eƒ Psychospo∏ecznych powinien w trybie pilnym przeanalizowaç zjawisko.
Mo˝e nale˝y wróciç do zobowiàzaƒ Wspólnej Deklaracji Partnerów Spo∏ecznych Dotyczàcej
N´kania i Przemocy w Miejscu Pracy, s∏u˝àcej wdro˝eniu w Polsce Europejskiego
Porozumienia Ramowego z dnia 26 kwietnia 2007 r. dotyczàcego n´kania i przemocy
w miejscu pracy.

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA PRÓBY

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA PRÓBY

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA PRÓBY

Najwy˝szy czas, aby zainicjowaç dzia∏ania,
które pozytywnie wp∏ynà na Êrodowisko pracy.
Tym samym – w d∏u˝szej perspektywie – pozwolà budowaç
zdrowy i silny biznes, który b´dzie podstawà dobrobytu Polaków
oraz przysz∏ych pokoleƒ polskich rodzin.

W raporcie wykorzystano fotografie z Pixabay oraz Shutterstock.

KOALICJA BEZPIECZNI W PRACY
Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiàzana zosta∏a z inicjatywy firm CWS-boco, PW Krystian oraz TenCate
Protective Fabrics w 2014 roku w celu promowania kultury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy wÊród
pracowników i pracodawców. Jeszcze w tym samym roku do grona Koalicjantów do∏àczy∏a firma Lafarge
w Polsce, w 2015 roku SEKA S.A., w 2017 roku firma Inter Cars, a w 2018 DHL w Polsce, reprezentowany
przez dwie dywizje: DHL Parcel i DHL Supply Chain. Cel Koalicji realizowany jest poprzez dzia∏alnoÊç
edukacyjnà na temat obowiàzujàcych norm i procedur oraz przez pokazywanie dobrych praktyk i informowanie o korzyÊciach wynikajàcych z wdra˝ania wysokich standardów bezpieczeƒstwa w miejscu pracy.
Wi´cej informacji na: www.bezpieczniwpracy.pl

FIRMY TWORZÑCE KOALICJ¢
CWS jest czo∏owym dostawcà specjalistycznych us∏ug i rozwiàzaƒ w dziedzinie wynajmu oraz serwisu
odzie˝y roboczej i ochronnej, odzie˝y do pracy w pomieszczeniach czystych, a tak˝e urzàdzeƒ higieny
i mat wejÊciowych. Grupa CWS dzia∏a w 16 krajach Europy i zatrudnia 11.000 pracowników. W roku 2017
osiàgn´∏a obrót 970 mln Euro. W ciàgu ostatnich dwóch lat CWS skupia si´ na innowacyjnych projektach.
Firma zainwestowa∏a w strategiczne partnerstwa: z przedsi´biorstwem Jonny Fresh, stajàc si´ partnerem
w pralni cyfrowej oraz z firmà Smixin, z którà wspólnie opracowuje nowatorskie metody codziennej higieny.
CWS mocno inwestuje w rozwiàzania cyfrowe w celu poprawy obs∏ugi klienta oraz rozwój nowych rynków.
Na polskim rynku CWS obecne jest od 1995 roku. Firma obs∏uguje zarówno du˝e obiekty przemys∏owe,
sieci handlowe, jak i ma∏e zak∏ady pracy. Cztery zaawansowane technologicznie zak∏ady pralnicze w ¸odzi,
Dàbrowie Górniczej Mi´dzyrzeczu oraz Warszawie sà w stanie obs∏u˝yç klientów zlokalizowanych na terenie
ca∏ego kraju. OdpowiedzialnoÊç za Êrodowisko oraz promowanie pracy w bezpiecznych warunkach pracy
jest wa˝nym elementem strategii rozwoju CWS w Polsce i innych krajach Grupy.

DHL, b´dàcy cz´Êcià Grupy Deutsche Post DHL, globalnego dostawcy us∏ug logistycznych, jest obecny
na rynku polskim od 1983 roku. DHL jest czo∏owà markà globalnà w bran˝y logistycznej i zatrudnia ponad
510 000 pracowników, dzia∏ajàc w ponad 220 krajach i regionach na ca∏ym Êwiecie. W Koalicji Bezpieczni
w Pracy DHL w Polsce jest reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Supply Chain, DHL Parcel oraz DHL.
DHL Supply Chain dzia∏a na polskim rynku od 2002 roku. Firma zarzàdza oddzia∏ami na terenie ca∏ego
kraju o ∏àcznej powierzchni ponad 300 tys. m2. DHL Supply Chain dostarcza specjalistyczne
rozwiàzania dla ró˝nych bran˝ i ogniw ∏aƒcuchów dostaw, od planowania, zaopatrzenia, logistyki produkcji,
sk∏adowania, konfigurowania, dystrybucji, eFullfiment, po logistyk´ us∏ug posprzeda˝owych i logistyk´
zwrotów. DHL Parcel jest na polskim rynku wiodàcym dostawcà us∏ug przesy∏ek krajowych i prekursorem
innowacyjnych rozwiàzaƒ e-commerce, dedykowanych Klientom w Polsce i w Europie. Firma wykorzystuje
swojà wiedz´ w dziedzinie krajowych oraz mi´dzynarodowych przesy∏ek drogowych docierajàc do 28 krajów
Unii Europejskiej.

FIRMY TWORZÑCE KOALICJ¢
Inter Cars to najwi´kszy dystrybutor cz´Êci zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych
i ci´˝arowych w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Od maja 2004 r. spó∏ka jest notowana na Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych w Warszawie. Oferta spó∏ki obejmuje tak˝e wyposa˝enie warsztatowe, w szczególnoÊci
urzàdzenia do obs∏ugi i naprawy samochodów oraz cz´Êci do motocykli, tuningu. Obok dystrybucji cz´Êci,
stanowiàcej g∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci, firma prowadzi sprzeda˝ legendarnych marek motocykli Ducati
oraz – poprzez sieç placówek o nazwie Inter Motors – cz´Êci i akcesoriów do innych motocykli. Inter Cars
posiada obecnie 228 filii w kraju oraz 231 w innych krajach Europy. W trosce o najwy˝szà jakoÊç obs∏ugi
w warsztatach, firma oferuje szeroki wachlarz szkoleƒ dla mechaników oraz w∏aÊcicieli firm. Od 2003 r. Inter
Cars posiada certyfikat jakoÊci ISO 9001:2008. wydany przez DEKRA Certification.

Lafarge w Polsce jest jednym z czo∏owych producentów cementu, kruszyw i betonu oraz liderem
rozwiàzaƒ na polskim rynku budowlanym. Naszà nadrz´dnà wartoÊcià jest bezpieczeƒstwo oraz kultura
„zero wypadków”. Dostarczamy najwy˝szà jakoÊç rozwiàzaƒ i us∏ug, stale inwestujemy w innowacje.
Chcemy byç zaufanym doradcà dla naszych Klientów, firmà zrównowa˝onà i bezpiecznà dla naszych
partnerów i interesariuszy oraz dobrym miejscem pracy dla naszych pracowników.
Lafarge w Polsce dzia∏a od 1995 roku. Obecnie w 50 zak∏adach zatrudniamy blisko 1500 pracowników.
JesteÊmy cz´Êcià globalnej Grupy LafargeHolcim, która zatrudnia oko∏o 75 000 pracowników w oko∏o
80 krajach i posiada ponad 2300 zak∏adów na Êwiecie.
W Lafarge w Polsce realizujemy polityk´ zrównowa˝onego rozwoju zdefiniowanà w czterech filarach:
klimat, gospodarka obiegu zamkni´tego, woda i przyroda oraz ludzie i spo∏ecznoÊci. ¸àczymy dzia∏alnoÊç
przemys∏owà z szacunkiem dla pracowników, naszych sàsiadów i Êrodowiska naturalnego.
Wi´cej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.lafargeholcim.com

PW Krystian to rodzinna firma za∏o˝ona w 1942 roku w Przysusze. G∏ówny obszar dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa stanowi produkcja odzie˝y ochronnej. Firma oferuje te˝ odzie˝ roboczà, korporacyjnà
oraz inne Êrodki ochrony osobistej takie jak r´kawice, obuwie, ochronniki s∏uchu, kaski i okulary.
Z produktów firmy PW Krystian korzystajà pracownicy bran˝y gazowniczej, energetycznej, paliwowej,
spo˝ywczej oraz przemys∏u ci´˝kiego. Firma oferuje równie˝ przeprowadzenie audytów BHP oraz
szkoleƒ z zakresu prawa i norm EN. W przedsi´biorstwie zosta∏ wdro˝ony system zarzàdzania jakoÊcià
zgodny z normà ISO 9001. Wszystkie oferowane przez firm´ produkty posiadajà wymagane certyfikaty
polskich i europejskich oÊrodków certyfikacyjnych. PW Krystian zatrudnia niemal 200 osób.

FIRMY TWORZÑCE KOALICJ¢
SEKA S.A. prowadzi dzia∏alnoÊç o charakterze nadzorczym, doradczym i szkoleniowym na terenie ca∏ego
kraju, zatrudniajàc ok. 260 pracowników. G∏ównymi obszarami funkcjonowania firmy sà: outsourcing
z zakresu bhp, ochrony przeciwpo˝arowej oraz ochrony Êrodowiska, doradztwo z prawa pracy, spraw
personalnych i projektów unijnych, a tak˝e szkolenia z zakresu bhp, prawa pracy, ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
zarzàdzania zasobami ludzkimi, rachunkowoÊci i podatków oraz szkolenia zawodowe. Firma rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç w 1988 r. W paêdzierniku 2011 r. zadebiutowa∏a na gie∏dzie NewConnect w Warszawie. Spó∏ka
w latach 2003–2009, w 2012, 2017 i 2018 zosta∏a zaliczona do presti˝owego grona Gazel Biznesu, a dowodem
wysokiego standardu us∏ug jest system zarzàdzania jakoÊcià zgodny z normà PN-EN ISO 9001:2008.
Ponadto, w 2013 r. SEKA S.A. zosta∏a laureatkà konkursu Mazowiecka Firma Równych Szans zorganizowanego przez Zwiàzek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Nasi stali Klienci to ponad 1317 firm zatrudniajàcych ∏àcznie ponad 300 000 pracowników. Takiej liczbie pracowników zapewniamy przestrzeganie
przepisów prawa pracy i ochrony pracy. Dotychczas przeszkoliliÊmy ponad 1 500 000 osób. Dzi´ki nam
kilkadziesiàt tysi´cy z nich zdoby∏o nowy zawód. Stale zwi´kszajàca si´ liczba klientów oraz wysoka
dynamika rozwoju sprawi∏y, ˝e na dziÊ SEKA S.A. posiada 19 oddzia∏ów w miastach wojewódzkich oraz
przedstawicieli terenowych w ca∏ej Polsce.

TenCate Protective Fabrics jest Êwiatowym liderem w produkcji tkanin ochronnych. To renomowany
producent i projektant specjalistycznych tkanin s∏u˝àcych ochronie cz∏owieka w miejscu pracy,
szczególnie w trudnych warunkach. Wieloletnie doÊwiadczenie – firma za∏o˝ona w 1704 roku – kapita∏
oraz zaufanie klientów pozwalajà firmie na zachowanie najwy˝szych standardów jakoÊci. Jako lider
innowacyjnych rozwiàzaƒ TenCate inwestuje w wiedz´ oraz specjalistycznà kadr´ i nowych projektantów,
dzi´ki czemu oferowany asortyment to szeroka gama bezpiecznych, unikalnych, opatentowanych tkanin.
Filozofià i misjà TenCate jest ekologiczna i skuteczna ochrona zdrowia i ˝ycia cz∏owieka w pracy. Odzie˝
wykonana z tkanin firmy chroni pracowników bran˝ paliwowych, energetycznych, motoryzacyjnych,
metalurgicznych, stra˝aków, ˝o∏nierzy oraz innych, w wielu zakàtkach globu.

Wi´cej informacji na:
www.bezpieczniwpracy.pl
KONTAKT:
Adrian ˚ebrowski | Koalicja Bezpieczni w Pracy
T +48 721 549 528
 pr@bezpieczniwpracy.pl
www.bezpieczniwpracy.pl
Zapraszamy do wspó∏pracy!

