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Elżbieta Korzeniowska, Andrzej Gniazdowski 

Zdrowe miejsce pracy 
Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia w miejscu pracy 

W tradycji działań na rzecz zdrowia w sferze  pracy wyróżnić można 
dwie wielkie epoki. 

Pierwsza, tradycyjna, koncentrowała się na tych wyznacznikach stanu 
zdrowia, traktowanego jako brak choroby, które związane są z samą pracą 
lub warunkami jej wykonywania. Działania podejmowane w jej obrębie 
polegają, generalnie rzecz biorąc, na rozpoznawaniu negatywnych dla 
zdrowia elementów ze sfery  pracy, modyfikowaniu  ich w taki sposób, by 
jak najmniej szkodziły zatrudnionym oraz zwalczaniu takich ich zdrowot-
nych skutków, których uniknąć się nie udało. Można je zatem umownie 
nazwać działaniami ochronnymi". Tego typu „filozofia"  działań na rzecz 
zdrowia w sferze  pracy dominowała od początków cywilizacji ludzkiej, aż 
po lata siedemdziesiąte bieżącego stulecia. 

Druga, uwzględnia różnorodne uwarunkowania stanu zdrowia pracują-
cych, nie poprzestając jedynie na tych wynikających ze specyfiki  pracy 
zawodowej. Zakłada, że można je właściwie diagnozować i kształtować 
poprzez działania interwencyjne w miejscu pracy. Zdrowie traktuje jako 
możliwość utrzymania i rozwoju pełnej zdolności funkcjonowania  jedno-
stki w środowisku pracy, ale i w miejscu zamieszkania czy wypoczynku. 
Jest ona związana z koncepcją promocji zdrowia, a działania realizowane 
w jej obrębie można nazwać promocyjnymi w sferze  pracy (Raport Komite-
tu Ekspertów ŚOZ, 1988]. 

Działania ochronne 
Realizacja działań wynikających z faktu  uznawania pracy za czynnik 

niesprzyjający zdrowiu gwarantowana jest w wielu krajach świata wszyst-
kim lub większości obywateli w aktach najwyższej rangi państwowej. Po-
dobnie jest i w Polsce. W naszej konstytucji w artykule 70 [Dz.U. nr 7, 1976, 
poz. 36] przyznaje się obywatelom prawo do ochrony życia i zdrowia w 
czasie pracy. Szereg innych przepisów prawa, w tym szczególnie Kodeks 
Pracy, precyzuje te ogólne ustalenia i porządkuje aktywność indywidualną 
i społeczną na styku sfer  zdrowia i pracy. Kwestie te regulowane są także 
na poziomie międzynarodowym poprzez konwencje i zalecenia (np. nr 
148, 155, 156, 161, 164), których głównym inicjatorem jest Międzynarodo-
wa Organizacja Pracy(MOP). 

Najogólniej rzecz ujmując, tradycyjne działania na rzecz zdrowia w sfe-
rze pracy polegają na dostosowaniu rodzaju i warunków fizycznych  i psy-
chicznych możliwości człowieka i przystosowaniu człowieka do konkret-
nych warunków pracy. Cel ich to zharmonizowanie człowieka i pracy, ro-
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zumiane jako racjonalna ochrona życia i zdrowia jednostki przed zagroże-
niami i niebezpieczeństwami [Grabara, 1987]. Problematyką tego typu 
działań zajmuję się m.in.: medycyna pracy, psychologia pracy, organizacja 
i ekonomika pracy, ergonomia oraz wiedza zwana bezpieczeństwem i hi-
gienę pracy, korzystająca z ustaleń tych nauk. 

Na mocy obowiązującego w naszym kraju prawa, do działań na rzecz 
zdrowia w procesie pracy zobligowane jest przede wszystkim samo pań-
stwo oraz system ochrony zdrowia pracujących. Tworzą go: administracje 
zakładów pracy, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Państwowa Inspekcja 
Sanitarna (PIS), Przemysłowa Służba Zdrowia (PSZ), społeczna inspekcja 
pracy. Ponadto nadzór państwowy nad warunkami pracy sprawują m.in. 
Państwowa Inspekcja Paliwowo-Energetyczna, Centralne Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej, Urząd Dozoru Technicznego, Urząd Górniczy, 
Urząd Morski oraz etatowe służby bhp zakładów pracy. 

Zgodnie z obowiązującym prawem podstawowym terenem realizacji 
różnorakich przedsięwzięć kształtujących zdrowie w procesie pracy powi-
nien być zakład pracy. Do działań mających na celu ochronę zdrowia zob-
ligowana jest cała jego załoga, choć ich zakres jest różny dla: administracji, 
inspektorów bhp i szeregowych pracowników. Na terenie zakładu pracy 
realizowane winny być także wykonawcze i nadzorcze zadania PIP, PIS i 
PSZ. Poza zakładem pracy przebiegać mają głównie działania naukowe i 
ustawodawcze. 

Wśród zadań samego państwa wymienić należy np. ustalenie obligato-
ryjnych wymagań bezpieczeństwa pracy i ergonomii odnoszących się do 
surowców, technologii, maszyn i urządzeń oraz obiektów przemysłowych i 
rolnych; dbałość o spójność i rozwój przepisów państwowych w tej dzie-
dzinie; rozwijanie badań szkodliwości i metod zapobiegania im; określanie 
sposobów zgłaszania i analizowania wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych; publikowanie danych na ten temat i informowanie  pracodawców 
i pracowników o sposobach zmniejszania zagrożeń i wreszcie przewidy-
wanie środków dla koordynowania działań podejmowanych na różnych 
szczeblach w celu ochrony zdrowia w zagrożonych branżach i regionach 
[Konwencja MOP, nr 155). 

Działania leżące w gestii zakładów pracy polegają, skrótowo rzecz uj-
mując, przede wszystkim na: 
- utrzymywaniu pomieszczeń, maszyn i urządzeń produkcyjno-technolo-

gicznych oraz prowadzeniu procesów technologicznych w sposób za-
pewniający bezpieczne, higieniczne i dogodne warunki pracy 

- instalowaniu i utrzymywaniu w stałej sprawności urządzeń niezbędnych 
do przeciwdziałania czynnikom powodującym schorzenia związane ze 
środowiskiem pracy oraz dostarczaniu pracownikom odzieży i innych 
środków ochrony osobistej 

-systematycznym prowadzeniu badań i pomiarów czynników szkodli-
wych dla zdrowia 

- szkoleniu pracowników w zakresie bhp (wstępne, okresowe) i poddawa 
niu ich badaniom lekarskim 
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-eliminowaniu uchybień i nieprawidłowości wszędzie tam, gdzie stwier-
dzi się nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz stosowaniu środ-
ków zapobiegawczych w przypadku zaistnienia wypadków i chorób za-
wodowych [na podstawie Kodeksu Pracy, 1984, Sierżan, 1989]. 

Wszyscy pracownicy na mocy Kodeksu Pracy (dział X, rozdz. VIII) zo-
bowiązani są do tego, by poznawali przepisy bhp uczestnicząc w szkole-
niach, przestrzegali ich, wypełniali polecenia zwierzchników w dziedzinie 
bhp, stosowali odzież i środki ochrony osobistej, dbali o należyty stan 
maszyn, urządzeń itp. oraz ład i porządek w miejscu pracy, poddawali się 
badaniom lekarskim (wstępnym, okresowym, kontrolnym), wymagane jest 
także zgłaszanie przełożonym o zauważonym wypadku przy pracy oraz o 
zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego. 

Zadania społecznych i etatowych pracowników służb bhp (aczkolwiek 
różniące się nieco) polegają ogólnie rzecz biorąc na kontrolowaniu z pun-
ktu widzenia bhp stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sani-
tarnych oraz procesów technologicznych z jednej strony oraz przepisów 
prawa pracy z drugiej, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagro-
żenia inspektorzy bhp mają prawo występować z wnioskami o wstrzyma-
nie pracy niebezpiecznych urządzeń lub o odstąpienie od określonych ro-
bót, a nawet wydawać takie zalecenia. Ponadto służby te uczestniczą w 
ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodo-
wych oraz w przeprowadzaniu przeglądów warunków pracy. Mają za za-
danie także kontrolować przestrzeganie przez pracowników przepisów i 
zasad bhp oraz odpowiedzialne są za uaktywnianie załóg w dziedzinie 
kształtowania bezpiecznych warunków pracy [Ustawa z dn. 24 czerwca 
1983, o społecznej inspekcji pracy — Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami Dz. U z 1985 r. Nr 35, poz. 162; Uchwała Rady Państwa z dn. 6 
lipca 1983 w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów 
pracy — Mon. Pol. nr 23, poz. 128, Kodeks Pracy, art. 209). 

Państwowa Inspekcja Procy (reaktywowana ustawą z dnia 6 marca 1981 
r« Dz. U. nr b, poz. 23) jest organem nadzoru i kontroli nad przestrzega-
niem przepisów prawa pracy, a zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Podlegajt jej ws/ystkie zakłady pracy, a realizować ma ona 

takie działania kształtujące zdrowotną jakość miejsca pracy, które polegają 
m.in. na inicjowaniu przedsięwzięć, prac badawczych i legislacyjnych w 

dziedzinie bhp, sprawdzaniu czy zakłady pracy przestrzegają przepisów 
pracy (w tym bhp), analizie przyczyn wypadków i chorób zawodowych, 
poradnictwie w zakresie eliminowania zagrożeń i orzekaniu w sprawach o 
Wykroczenie przeciw prawom pracownika [Sierżan, 1989). 

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sferze  pracy realizuje pion 
higieny pracy. Zobligowany jest on przede wszystkim do prowadzenia bk-

nadzoru sanitarnego w zakładach przemysłowych (kontrola środo-
pracy, zdrowotnych warunków produkcji, metod pracy i wyników 

badań laboratoryjno-środowiskowych). Ponadto winien kontrolować działania-
które maja zapobiegać chorobom zawodowym i innym schorzeniom 
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związanym z pracą. PIS ma za zadanie również uczestniczyć w dopuszcza-
niu do użytku wybudowanych lub przebudowanych zakładów (lub ich 
części). Ma prawo wydawać decyzje administracyjne dotyczące obniżenia 
stężeń (natężeń) czynników szkodliwych w środowisku pracy, a nawet 
unieruchomienia niebezpiecznego dla zdrowia zakładu lub jego części 
[Dz.U. Nr 13, poz. 85]. Służby pionu higieny pracy uprawnione są ponadto 
do analizowania działalności profilaktycznej  przemysłowej służby zdrowia 
— kolejnego elementu systemu opieki nad zdrowiem pracujących [Pro-
gram działalności PIS..., 1978, Higiena Pracy, 1990, Sierżan, 1989]. 

Przemysłowa Służba Zdrowia (Instrukcja nr 9/79 Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dn. 6 lipca 1976 r.) ma za zadanie sprawować lekarski 
nadzór nad środowiskiem pracy i stanem sanitarnym zakładu, współdzia-
łać w doborze pracy do psychosomatycznych właściwości pracownika, za-
pobiegać chorobom, szczególnie tym, które wiążą się ze środowiskiem pra-
cy oraz współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku pracowników. 

Zdrowotna jakość środowiska pracy, a także stan zdrowia populacji 
pracujących w Polsce (obszerniej przedstawione w osobnym rozdziale) są 
dobitnym świadectwem tego, że realizowane w naszym kraju działania na 
rzecz zdrowia w procesie pracy, ciągle nie spełniają swego podstawowego 
celu, jakim jest osiągnięcie takiego stanu zdrowia pracujących, aby nie róż-
nił się on od stanu zdrowia całego społeczeństwa, albo w ujęciu bardziej 
nowoczesnym, aby nie ulegał degradacji bardziej intensywnie niż wynika 
to z naturalnych, biologicznych procesów starzenia się organizmu człowie-
ka [Włodarczyk 1986, Indulski 1989]. Od szeregu lat trwają prace nad 
usprawnieniem tych działań. Przyjmuje się, że nie jest możliwe zintesyfi-
kowanie przedsięwzięć służących poprawie warunków pracy, bez spełnie-
nia warunku ich ekonomicznej opłacalności. Powstały już pierwsze regula-
cje prawne, zmierzające w tym kierunku [Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dn. 1 stycznia 1990 r. zwiększające odpis na fundusz  ubezpieczenia spo-
łecznego w przypadku niekorzystnych zmian w zakresie higienicznych 
warunków pracy oraz poprawki do Kodeksu Pracy, uchwalone przez Sejm 
23 maja 1991 r., na mocy których pracodawcę obciąża się kosztami realiza-
cji atestów higienicznych i zdrowotnych]. Pozostaje jeszcze jednak bardzo 
dużo do zrobienia, by sytuację w tym zakresie poprawić generalnie. 

Obszarem, w którym tkwią duże rezerwy poprawy stanu zdrowia popu-
lacji pracujących, są zachowania samych zatrudnionych na ich stanowis-
kach pracy. W chwili obecnej ich stan daleki jest od poziomu pożądanego. 
Istnieje pilna potrzeba podjęcia działań modyfikujących  te zachowania w 
taki sposób, by stanowiły istotny element systemu działań na rzecz zdro-
wia w sferze  pracy. 

Prowadzone są także dyskusje nad reformą  służb bhp. Zmierzają one do 
wypracowania nowych, jednolitych zasad organizacji tych służb, ustalenia 
jasnych wymogów kwalifikacyjnych  dla osób w nich zatrudnionych oraz 
nowego określenia ich zadań i uprawnień (m.in. z uwzględnieniem ustaleń 
ergonomii) [Ochrona Pracy, 1990]. Ma to na celu podniesienie rangi i sku-
teczności ich działania. 
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Wysiłki podejmowane przez inspektorów PIP również dalekie są od po-
stulowanej przepisami skuteczności. Często polecenia przez nich wydawa-
ne bywają lekceważone, gdyż kary, którymi dysponuję są zbyt łagodne 
[Ochrona Pracy, 1990, 9). 

Jest też wiele krytycznych uwag na temat funkcjonowania  służby zdro-
wia w miejscu pracy (PIS, PSZ). Pion higieny pracy PIS nadal w związku z 
istnieniem niewłaściwych, z punktu widzenia zdrowia, warunków pracy 
musi m.in. sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych 
(w tym bhp) i kontrolować działania, które mają zapobiegać powstawaniu 
chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy. 
Niestety nie zawsze wywiązuje się z tych zadań w pełni [Program działal-
ności..., 1978, Higiena Pracy Służb Sanitarno-Epidemiologicznych..., 1990]. 
Istotną przeszkodą jest np. presja realiów ekonomicznych, na skutek któ-
rych wiele decyzji np. o zamknięciu zakładu, czy oddziału bywa odracza-
nych, a nawet zaniechanych. 

W działalności przemysłowej służby zdrowia krytykuje się przede 
wszystkim niedostateczne realizowanie przez nią funkcji  profilaktycznych 
[L. Piwowarska-Pościk, 1991]. 

Od szeregu lat proponuje się nowe rozwiązania w zakresie opieki zdro-
wotnej w środowisku pracy. Generalnie rzecz ujmując, są one zbieżne z 
161 Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy z 26.06.1985 r. (wraz z 
zaleceniami nr 171) dotyczącą służb zdrowia w miejscu pracy. Artykuł 9 tej 
konwencji stanowi, że służby te winny realizować następujące funkcje: 

a) rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w miejscu pracy 
b) kontrolowanie czynników występujących w środowisku pracy, a tak-

że instalacji sanitarnych, stołówek, mieszkań udostępnionych przez praco-
dawcę 

c) doradzanie w sprawach dotyczących zdrowia, bhp, ergonomii, urzą-
dzeń ochrony osobistej i zbiorowej 

d) udział w programach poprawy higienicznych warunków pracy, wy-
borze technologii, maszyn, urządzeń 

e) doradzanie w zakresie planowania i organizacji pracy 
f)  dostosowywanie pracy do możliwości pracownika 
g) wykonywanie kontroli zdrowia pracowników w związku z pracą 

h) udział w rehabilitacji zawodowej 
i) organizowanie pierwszej pomocy i pomocy lekarskiej w nagłych przy-

lądkach 
j) udział w analizie wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

k) współpraca w zakresie szkolenia w dziedzinie zdrowia, higieny pracy-
ergonomii. 

W Polsce działania tego typu realizują obecnie różne podmioty systemu W 
W Polsce działania tego typu realizują obecnie różne podmioty systemu 
Ochrony zdrowia pracujących. Realizacja tej koncepcji oznaczałaby daleko 

posuniętą integrację różnych służb (tj. technicznych i medycznych) oraz 
przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w nich zatrud-

• Opracować też należałoby zakres obowiązków takiej nowoczesnej 
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Działania promocyjne, o których mowa, maję różnorodny charakter, są 
to w szczególności: 

1. działania oświatowo-edukacyjne i konsultacyjne w zakresie zdrowego 
stylu życia, 

2. działania treningowe w zakresie nabycia przez pracowników różnych 
umiejętności pozwalających im styl ten skutecznie realizować (najczęściej 
dotyczy to metod dawania sobie rady ze stresem), 

3. działania mające na celu stworzenie pracownikom społecznego 
wsparcia (m,in. poprzez tworzenie grupa samopomocowych), a także do-
starczenie odpowiednich bodźców pozytywnych i negatywnych, by chcieli 
i mogli w sposób trwały dokonać prozdrowotnych zmian w swoim życiu 
(np. premie wypłacane za porzucenie palenia tytoniu). 

4. działania, poprzez które stwarza się również materialno-techniczną 
bazę, przy pomocy której pracownicy mogą elementy zdrowego stylu życia 
realizować (np. budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych). 

Zarysowany model programowy promocji zdrowia w zakładach pracy 
ma charakter idealny. W praktyce zawartość przedmiotowa tych progra-
mów bardzo często od niego odbiega. Przede wszystkim następuje wyjście 
poza działania nakierowane wyłącznie na zdrowie pozytywne. W związku 
z tym włącza się w te programy również działania związane z wczesną 
identyfikacją  zmian chorobowych u pracowników oraz podejmuje się ich 
terapię. Stąd np. przedsięwzięcia w rodzaju skriningów onkologicznych 
czy kardiologicznych. 

Ponadto włącza się do zakładowych programów promocyjnych przed-
sięwzięcia dotyczące kontroli różnych czynników warunkujących zdrowie 
w samym środowisku pracy. Chodzi tu w szczególności o działania, któ-
rych celem z jednej strony jest usuwanie zagrożeń w materialnym środo-
wisku pracy oraz wprowadzenie ulepszeń w tym zakresie, z drugiej, o 
działania na rzecz zdyscyplinowania pracowników w sferze  przestrzega-
nia wymogów pracy higienicznej i bezpiecznej. 

Wydaje się, że na użytek praktyki najtrafniej  kwestię zakresu i przed-
miotowej zawartości programów promocji zdrowia w miejscu pracy okreś-
lił jeden z prominentnych menedżerów w tej dziedzinie w USA — G. J. 
Pfeiffer  — stwierdzając: „jedynym ograniczeniem co do tego, co w ramach 
programu promocji można robić, jest wyobraźnia jego twórców" [Opatz, 
1985, s. IX]. 

Opublikowany w 1988 r. raport ŚOZ poświęcony promocji zdrowia po-
pulacji pracującej traktuje ją jako działalność wręcz obligatoryjną w ra-

mach szeroko rozumianej opieki nad zdrowiem pracowników, w raporcie 
stwierdza się m.in., że Światowa Organizacja Zdrowia traktuje promocję 

zdrowia jako „istotny składnik pracowniczej ochrony zdrowia" oraz, że 
Organizacja ta wielokrotnie podkreślała, że „programy zdrowia pracowników-
nie powinny ograniczać się do prewencji oraz kontroli związanych z 

zagrożeń, lecz powinny obejmować pełne wzajemne relacje pracy i 
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zdrowia oraz zawierać ogólną promocję zdrowia [Health Promotion, 1988, 
s. 5-6]. 

Kraje zachodnie, w których programy promocji zdrowia pracujących są 
realizowane, mniej lub bardziej powszechnie, są terenem na którym zebra-
no wiele interesujących i ważnych doświadczeń w tej dziedzinie. Szczegól-
nie godne zainteresowania są doświadczenia Krajów Wspólnoty Europej-
skiej, w których realizuje się te programy jako element ogólno wspólnoto-
wej polityki ochrony zdrowia w miejscu pracy [Wynne, 1990]. 

Niełatwo w realiach polskiego systemu opieki zdrowotnej nad pracują-
cymi postulować, by również w naszym kraju podjąć realizację programów 
promocji zdrowia w zakładach pracy. Wydawać się to może pomysłem 
zanadto wyprzedzającym nasze potrzeby i możliwości. Przecież dobrze 
wiadomo, jaki jest u nas stan opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
jakie są możliwości kadrowe i organizacyjne służby zdrowia w zakładach 
pracy. Nawet tradycyjne zadania stawiane w tej dziedzinie dalekie są od 
wypełnienia i to choćby na poziomie dostatecznym. Wydaje się jednak, że 
programy promocji zdrowia powinny być mimo to, a może nawet właśnie 
dlatego również u nas realizowane. Wiodąca idea tych programów: „Sam 
pomóż swojemu zdrowiu" nabiera szczególnego znaczenia właśnie w wa-
runkach niedostatku i kryzysu, które są naszym udziałem i które stwarzają 
tak duże zagrożenie również w sferze  zdrowia. Jeżeli nie stać nas na odpo-
wiednie zabezpiecznie warunków zdrowotnych pracy oraz stanu zdrowia 
pracujących, sięgnijmy po rezerwy zdrowotne, które są aktualizowane 
właśnie w programach promocyjnych. 
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