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Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu 
 „Dialog społeczny – godna  praca”

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Uwagi społecznego inspektora nie biorą się z powietrza 
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– Na czym polega specyfika pra-
cy społecznego inspektora pracy 
w teatrze, a więc miejscu, które nie 
jest związane ani z produkcją, ani 
np. usługami? 

– Wydaje się, że to zakład jak inne 
i w większości sytuacje problema-
tyczne, związane z funkcjonowaniem 
firmy i pracownikami, są podobne. Ale 
jednocześnie w związku z tym, że nie 
jest to zakład produkcyjny, to osoby, 
które tutaj pracują mają odmienne 
zawody, to także sip spotyka się z in-
nymi sytuacjami. Najważniejsze jest 
więc baczne obserwowanie tego, co 
się dzieje w czasie prób do spektakli 
oraz przygotowań do premiery. Reży-
serzy i scenografowie mają swoją wi-
zję spektaklu, ale nie zawsze wszyst-
ko można zrobić, ponieważ każdy 
element musi być zgodny z przepisa-
mi bhp. Rolą społecznego inspektora 
jest więc obserwować co się dzieje, 

Rozmowa z Cezariuszem Skowronkiem, społecznym inspektorem pracy w Teatrze Muzycznym w Gdyni 

a jeśli zauważy coś, co może stwarzać 
zagrożenie, reagowanie. 

– Możemy podać jakieś przykła-
dy? 

– Aktor często porusza się po 
scenie, która także jest w ruchu. Co 
więcej, może być tak, że jedna część 
kręci się w lewo, a druga w prawo, 
a to już może stanowić problem. 
W takiej sytuacji trzeba zwrócić 
uwagę reżyserowi na prędkość. To 
jednocześnie jeden z przykładów 
różnic pomiędzy teatrem a zwykłym 
zakładem pracy. 

– Sami artyści zapewne również 
skupiają się na czymś innym niż 
kwestie związane z bezpieczeń-
stwem. 

– Świadomość jest coraz większa, 
ponieważ społeczni inspektorzy oraz 
pracownicy bhp przeprowadzają roz-

mowy i zwracają uwagę na bezpie-
czeństwo. Czasem jest tak, że aktor 
albo osoba z obsługi nie pójdzie do 
reżysera, żeby coś powiedzieć, zwłasz-
cza jeśli ten jest bardzo stanowczy. 
Tutaj swoje zadanie do wykonania ma 
sip. Rzadko zdarza się, aby do rozwią-
zania takiego problemu trzeba było 
włączyć również dyrektora, ponieważ 
każdy wie, że uwagi społecznego in-
spektora nie biorą się z powietrza. 

– Czy ze strony dyrekcji widać 
zrozumienie dla potrzeb związa-
nych z bezpieczeństwem pracow-
ników w teatrach? 

– U nas nie ma z tym kłopotu, ale 
to ewoluowało przez ostatnie lata. Te-
raz jesteśmy na takim etapie – i mam 
na myśli nie tylko nasz teatr – że po-
szczególne placówki kultury starają 
się zapewnić jak największe środki 
bezpieczeństwa. Rezygnuje się nawet 
z pewnych sytuacji i elementów sce-
nicznych. Urządzenia można zastąpić, 
ale człowiek jest bezcenny. Teatry mają 
obecnie w miarę dobre pieniądze, więc 
są w stanie zainwestować, aby było 
bezpieczniej. Zresztą wszystko jest 
programowane, więc nie zdarzają się 
sytuacje, że np. ktoś się pomyli przez co 
dekoracja zjedzie za nisko. Dyrekcje są 
otwarte na rozmowy z społecznymi in-
spektorami oraz pracownikami. Nie ma 
odkładania rozmowy na później, reak-
cja następuje szybko. Kiedyś zdarzało 
się, że bezpieczeństwo schodziło na 
dalszy plan, teraz wszystko idzie w bar-
dzo dobrym kierunku.

Rozmawiał Tomasz Modzelewski
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Nie informują o zagrożeniach Ankieta dotycząca warunków pracy 
została opracowana w ramach projek-
tu „Godna praca to bezpieczna praca”.

Ankieta jest anonimowa. Zaprasza-
my do podzielenia się z nami Państwa 
wiedzą oraz przemyśleniami nt. bezpie-
czeństwa i higieny pracy w Państwa za-
kładzie pracy. Dostęp do ankiety...>>

Corocznie od 4,3 do 6 tys. pracodawców (dane za lata 2016-2020) potwierdza, że 
w ich zakładach stosowane są substancje chemiczne, ich mieszaniny lub procesy 
technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – wynika z danych 
Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety, spora część pracodawców nie informuje PIP 
o czynnikach rakotwórczych i mutagennych występujących w ich zakładach.

W 2020 r. w ramach kontroli „Bezpie-
czeństwo i higiena pracy w zakładach, 
w których występuje narażenie na 
czynniki o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym”, inspektorzy pracy oce-
nili warunki pracy osób pracujących w 
kontakcie lub narażeniu na czynniki ra-
kotwórcze lub mutagenne u 69 praco-
dawców (zatrudniających ponad 16 tys. 
osób). Wyniki kontroli pokazały, że po-
łowa skontrolowanych pracodawców 
(49 proc.) nie przekazała właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy in-
formacji o substancjach chemicznych, 
ich mieszaninach, czynnikach lub pro-
cesach technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym. Po-
dobnie jak w roku 2019 blisko co trzeci 
skontrolowany podmiot nie prowadził 

rejestru prac, których wykonywanie 
powoduje konieczność pozostawania 
w kontakcie z substancjami chemiczny-
mi, ich mieszaninami, czynnikami lub 
procesami technologicznymi o działa-
niu rakotwórczym lub mutagennym, a 
co szósty pracodawca sporządził rejestr 
nieprawidłowo.

Słowniczek BHP
 Substancje rakotwórcze substan-

cje powodujące powstanie raka 
lub zwiększające częstotliwość 
jego występowania.

 Substancje mutagenne mogą 
wywołać dziedziczne zmiany ge-
netyczne lub zwiększyć częstość 
ich wystąpienia.

W Polsce, problem depresji dotyczy 
ponad półtora miliona osób w wieku 
15 lat i więcej, co stanowi średnio 5,3 
proc. całej populacji.  Depresja to nie 
tylko problem osób chorych, ale to 
poważny problem społeczne, który 
generuje olbrzymie koszty społecz-
ne. W Polsce, pośrednie koszty depre-
sji oceniano w 2014 roku na ok. 1- 2,6 
mld złotych rocznie. Osoby boryka-
jące się z tą chorobą, przebywają na 
długich zwolnieniach lekarskich, czę-
sto tez w ogóle wycofują się z rynku 
pracy. Ważne jest, aby jak najszybciej 
rozpoznać początek choroby i podjąć 
leczenie. Do najczęstszych objawów 
depresji należą:  unikanie chodzenia 
do pracy, trudności w koncentracji, 
brak motywacji, trudności w kończe-
niu zadań na czas, ciągłe zmęczenie 
lub brak energii, utrata zaintereso-
wania rzeczami, które wcześniej były 

interesujące, unikanie kontaktów 
z współpracownikami, izolowanie się. 

Stany depresyjne w pracy pogłębia 
przeciążenie pracą, stawianie przez 
pracodawcę zbyt wysokich wymagań, 
często wykraczających poza kompe-
tencje pracownika, a także różnego 
rodzaju problemy i konflikty ze współ-
pracownikami.

Na profilaktykę depresji składa się 
przede wszystkim przestrzeganie higie-
ny pracy oraz prowadzenie zdrowego  
trybu życia, a więc zbilansowana dieta 
i wystarczająca ilość snu oraz porcja ru-
chu każdego dnia. Ważne jest również 
zachowanie równowagi pomiędzy ży-
ciem zawodowym a prywatnym. Istot-
ne jest także regularny kontakt z przy-
jaciółmi i znajomych. 

W przypadku nasilenia się stanów de-
presyjnych konieczne jest wizyta u psy-
chiatry, a także podjęcie psychoterapii.

Depresja a praca
W latach 2020-2022 we wszystkich 

państwach Unii Europejskiej jest pro-
wadzona kampania informacyjna pt. 
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. 
Dźwigaj z głową”. Czytaj więcej...>>

https://solidarnosc.gda.pl/godna-praca-to-bezpieczna-praca/godna-praca-to-bezpieczna-praca-aktualnosci/ankieta-na-temat-warunkow-pracy-prosimy-o-wypelnienie
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54400254111600078300211
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