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7Wstęp 

Wstęp
w 1974 roku została uchwalona ustawa kodeks pracy. w tamtym czasie ustawa 

ta w wielu aspektach wyprzedzała rozwiązania prawne obowiązujące w innych kra-
jach europejskich. zawierała rozwiązania, które dopiero w latach 80. XX wieku zna-
lazły swoje odzwierciedlenie w dyrektywach europejskiej wspólnoty Gospodarczej. 
Dotyczyło to zarówno kwestii przepisów odnoszących się do rzeczowego środowiska 
pracy, jak i problematyki związanej ze szkoleniem w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz profilaktyczej opieki lekarskiej. 

od samego początku kodeks pracy był skoncentrowany na przestrzeganiu prze-
pisów prawa pracy w aspekcie tworzenia określonego poziomu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. zdecydowanie mniej uwagi w ustawie poświęcono partycypacji osób 
świadczących pracę w kształtowaniu warunków pracy, w tym bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w przedsiębiorstwie. co prawda, doktryna socjalistyczna zakładała silny 
element partycypacji, lecz jego sposób realizacji był bardzo ułomny, także z uwagi na 
brak samorządności związków zawodowych. nie zmieniało tego stanu wprowadzenie 
do polskiego systemu prawnego funkcji społecznego inspektora pracy.

problematyka partycypacji pracowniczej w obszarze bezpieczeństwa pracy od 
samego początku mocno była akcentowana w dyrektywach europejskiej wspólnoty 
Gospodarczej. z tego powodu wraz z akcesją polski do unii europejskiej do polskich 
przepisów, w szczególności kodeksu pracy, wprowadzono wiele zmian mających na 
celu uwzględnienie zagadnienia partycypacji pracowników w obszarze bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, pracownicy i ich przedstawicie-
le mają prawo do konsultacji i uczestnictwa we wszystkich działaniach pracodawcy, 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w środo-
wisku pracy. w tym celu mogą żądać od pracodawcy wszelkich informacji na temat 
podejmowanych przez niego działań w obszarze zapewnienia odpowiednich warun-
ków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. przedstawiciele pracowników mają 
także prawo przedstawiać wnioski dotyczące zmniejszenia zagrożeń występujących 
w środowisku pracy. 

Gwarancja partycypacji pracowniczej została wprowadzona w związku z ogólną 
zasadą wynikającą z dyrektywy z 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu 
zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, w któ-
rej – zgodnie z art. 11 – pracodawcy powinni konsultować się z pracownikami lub ich 
przedstawicielami i umożliwiać im uczestniczenie we wszystkich dyskusjach dotyczą-
cych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy. 

przyjęcie konieczności konsultacji z pracownikami wszystkich zagadnień związa-
nych z bezpieczeństwem pracy, w dużym stopniu jest związane z globalną zmianą 
podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem. w odróżnieniu od klasycznego, XX-
-wiecznego podejścia, skupiającego uwagę na ograniczaniu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, aktualnie akcent został położony na likwidację prawdopodo-
bieństwa zaistnienia zagrożenia dla życia i zdrowia. z tego powodu do przepisów 
wprowadzane są różnego rodzaju uregulowania dotyczące stosowania prewencji, 
co ma zapewnić eliminowanie i ograniczanie ryzyka zawodowego występującego 
w miejscu pracy. Równocześnie przyjęto, że przedstawiciele pracowników powinni 
odgrywać istotne znaczenie w tym procesie. 

Doświadczenia ostatniego 20-lecia, szeroko opisywane w literaturze naukowej 
i fachowej, wskazują, że pomimo ustawowych założeń, nie doszło do radykalnego 
zwiększenia partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. jak się 
wydaje przyczyny leżą zarówno w ogólnej kulturze społecznej jak i niedoskonało-
ściach regulacji prawnych. z tego względu zasadne jest podejmowanie analiz w za-
kresie przyczyn takiego stanu – celem określenia ewentualnych zmian, jakie powinny 
nastąpić w kierunku zwiększenia tej partycypacji.

„
Doświadczenia 
ostatniego 20-lecia, 
szeroko opisywane 
w literaturze naukowej 
i fachowej, wskazują, że 
pomimo ustawowych 
założeń, nie doszło 
do radykalnego 
zwiększenia 
partycypacji 
pracowników 
w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem.
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i. Partycypacja w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy

ogólne założenia
zgodnie z dyrektywą w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpie-

czeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy1 pracodawcy powinni konsulto-
wać się z pracownikami i ich przedstawicielami we wszystkich sprawach, które mają 
związek z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia w miejscu pracy. partycypacja 
zakłada nie tylko obowiązek konsultacji, lecz także prawo pracowników i ich przed-
stawicieli do wypracowywania wniosków oraz wyważony współudział pracowników 
w zarządzaniu organizacją w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy2.

przepisy dyrektyw unii europejskiej nie regulują w sposób szczegółowy zasad wy-
boru i funkcjonowania przedstawicieli pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. kraje członkowskie mają pełną swobodę w zakresie określania tego procesu3. 

wprowadzenie obowiązku partycypacji pracowniczej ma na celu nie tylko za-
pewnienie odpowiedniego poziomu informowania pracowników o warunkach pracy, 
ale także umożliwienie realizacji funkcji kontrolnych oraz umożliwienie pracownikom 
wpływania na działania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. klasyczna 
forma informowania o stanie warunków pracy, w której od pracowników wymagane 
jest jedynie bierne uczestnictwo, powinna zostać przekształcona w konsultacje, które 
angażują pracowników w działania w kształtowanie warunków środowiska pracy. 

konsultacje w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy powinny dotyczyć sze-
rokiej problematyki, w tym w szczególności związanej z oceną stopnia zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (oceną ryzyka zawodowego), zapewnie-
nia środków ochronnych (środków ochrony zbiorowej i indywidualnej), planowania 
organizacji szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. przedstawiciele pra-
cowników powinni mieć prawo przedstawiać pracodawcom postulaty podejmowania 
konkretnych działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie zagrożeń dla ży-
cia i zdrowia. Równocześnie nie mogą oni być stawiani w niekorzystnej sytuacji ze 
względu na swoją działalność. powinni mieć także możliwość przerywania pracy bez 
utraty wynagrodzenia w każdej sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na pełnio-
ną funkcję społeczną. powinni także zostać wyposażeni w niezbędne środki, które 
umożliwią im działanie zgodnie z uprawnieniami i pełnioną społeczną funkcją.

wprowadzenie partycypacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy ma ważny 
aspekt psychologiczny. pracownik przestaje być postrzegany jedynie jako wykonawca 
pracy, a staje się podmiotem pracy, który może wpływać na sposób jej wykonywania. 
pracownik staje się tym samym aktywnym partnerem w kształtowaniu środowiska pracy. 

istniejący stan partycypacji
jak wskazują polskie badania naukowe, oczekiwania pracowników w obszarze 

ich uczestnictwa dotyczą przede wszystkim możliwości wpływania na stan material-
nych warunków pracy. pracownicy są zainteresowani dostępem do informacji o za-
grożeniach występujących na stanowisku pracy. w mniejszym stopniu interesują się 
uczestnictwem w dokonywaniu zmian w obszarze materialnych warunków pracy. 

1. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
pL/tXt/?uri=celex%3a31989L0391 ).

2.  Danuta koradecka, Zasady kształtowania warunków pracy według uregulowań konwencji MOP 
i dyrektywy WE, „bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka” (2000): 1-5.

3. barbara krzyśków, Prawna ochrona pracy. Partycypacja pracownicza w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, „bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka” 1 (2007): 2-5.

„
Wprowadzenie 

obowiązku partycypacji 
pracowniczej 

ma na celu nie 
tylko zapewnienie 

odpowiedniego 
poziomu informowania 

pracowników 
o warunkach pracy, 

ale także umożliwienie 
realizacji funkcji 

kontrolnych oraz 
umożliwienie 
pracownikom 
wpływania na 

działania w obszarze 
bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 
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najmniejsze zainteresowanie pracownicy przejawiają partycypacją w obszarze prze-
prowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i uczestnictwa w zarzą-
dzaniu bezpieczeństwem pracy. badania naukowe oraz kontrole państwowej inspek-
cji pracy wykazują także stosunkowo niewielkie zaangażowanie ogółu pracowników 
w powoływaniu przedstawicieli pracowników i tworzeniu komisji bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. potwierdzają to badania eSeneR 20194, prowadzone w ramach trzecie-
go europejskiego badania przedsiębiorstw na temat zagrożeń w środowisku pracy. 

w polsce, podobnie jak w większości krajów unii europejskiej, pracownicy pozy-
skują informacje z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wewnątrzzakła-
dowych szkoleń i obowiązkowych instruktaży stanowiskowych. około 1/3 polskich 
pracowników wskazuje na brak informowania o warunkach bezpieczeństwa i higieny 
pracy w miejscu wykonywania pracy5. wskaźnik ten jest bardzo wysoki i znacznie 
wyższy od średniej w unii europejskiej. w kolejnych 1/3 przypadkach informacje 
przekazywane są nieregularnie, nieterminowo lub sporadycznie. jedynie w około 1/3 
przypadkach informowanie pracowników odbywa się w sposób regularny. 

oddzielną kwestią jest rzetelność i jakość przekazywanych informacji. kontrole pań-
stwowej inspekcji pracy wykazują, że znaczna część pracodawców nie przywiązuje na-
leżytej wagi do organizowania odpowiedniej jakości szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa 
i higieny pracy. centralny instytut ochrony pracy – państwowy instytut badawczy jedno-
znacznie wskazuje na brak nadzoru nad funkcjonowaniem systemu szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. niewystarczające kompetencje wykładowców i trenerów 
prowadzących szkolenia powodują niedostatki w informowaniu pracowników w zakresie 
bezpiecznego sposobu wykonywania pracy i zagrożeń występujących na stanowiskach 
pracy. także są stwierdzane przypadki fałszowania dokumentacji z obszaru szkoleń, co 
polega na potwierdzaniu faktu odbycia szkolenia w sytuacji, gdy takie szkolenie nie miało 
miejsca. jak się szacuje, ponad połowa pracowników jest dotknięta niedostatecznym 
informowaniem w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy6. 

europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagro-
żeń eSeneR 2019 wykazało, że w polsce realne funkcjonowanie przedstawicieli pra-
cowników, w tym społecznych inspektorów pracy, jest na znacząco niższym poziomie 
od średniej unijnej. w niespełna 30 proc. zakładów funkcjonuje przedstawiciel załogi.  

badania eSeneR wyraźnie wskazują na korelację przedstawicielstwa pracowników 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy z krajowymi regulacjami dotyczącymi obowiązku 
powoływania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. w Republice Francuskiej, gdzie obowią-
zek powoływania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy zakładów zatrudniających 
ponad 300 osób, wskaźnik reprezentacji jest równie niski jak w polsce, gdzie komisje są two-
rzone w zakładach zatrudniających od 250 osób. jak pokazują inne badania, w wielu polskich 
zakładach nawet pomimo formalnego wyznaczenia takiego przedstawiciela, jego działalność 
ogranicza się wyłącznie do kwestii konsultacyjnych wynikających wprost z przepisów prawa. 
istnieją także przypadki fikcyjnego wyznaczania przedstawicieli pracowników – wyłącznie do 
wykazania ich istnienia przed organami kontrolnymi.  przedstawiciele pracowników w zna-
czącej liczbie (rzędu 40 proc.) są wybierani nie przez samych pracowników, lecz wskazywani 
przez pracodawcę. należy zauważyć, że przyczyna leży w uregulowaniach prawnych, które 
nie określają zasad wyboru przedstawicieli pracowników. Regulacje unii europejskiej mówią 
o obowiązku konsultacji, lecz nie wskazują, w jaki sposób należy wyłaniać przedstawicieli pra-
cowników. kwestie te pozostawiono ustawodawstwu krajowemu. jednak nie wszystkie kraje 
określiły szczegółowe zasady w tym obszarze. obszar ten nie został ustawowo uregulowany 
także w polsce, pozostawiając swobodę uregulowania zasad pracodawcom (z wyjątkiem 
sytuacji, gdy w zakładzie funkcjonuje organizacja związkowa oraz wybrany został społecz-
ny inspektor pracy). w konsekwencji w wielu przypadkach wyboru przedstawiciela dokonuje 
pracodawca za akceptacją ogółu pracowników (np. braku wyrażenia sprzeciwu). 

Regularne spotkania z przedstawicielami pracowników odbywają się najczęściej w du-
żych przedsiębiorstwach, gdzie wymagane są konsultacje w ramach komisji bezpieczeństwa 

4. https://visualisation.osha.europa.eu/

5. eSeneR 2019 – europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się za-
grożeń – european map (https://osha.europa.eu/pl/facts-and-figures/esener). 

6.  informacja z posiedzenia Rady ochrony pracy (2019).

„
W Polsce, podobnie jak 
w większości krajów 
unii Europejskiej, 
pracownicy pozyskują 
informacje z obszaru 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas 
wewnątrzzakładowych 
szkoleń 
i obowiązkowych 
instruktaży 
stanowiskowych. 
około 1/3 polskich 
pracowników wskazuje 
na brak informowania 
o warunkach 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 
w miejscu 
wykonywania pracy
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i higieny pracy (odsetek ten wynosi rzędu 70 proc.). w zakładach, w których nie ma komisji 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jedynie w około 30 proc. przypadków organizuje się regular-
nie takie spotkania.  

komisje bezpieczeństwa i higieny pracy są tworzone w ok. 20 proc. ogółu za-
kładów, co potwierdza, że powstają one jedynie w dużych zakładach. w zakładach, 
w których jest obowiązek utworzenia komisji, stwierdza się, że jedynie w 10 proc. 
przypadków takich komisji nie powołuje się.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
polityka organizacji w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy ma istotny 

wpływ na ekonomiczne rezultaty podejmowanych działań7 8 9. polityka przedsiębior-
stwa poprzez kształtowanie kultury bezpieczeństwa10 może negatywnie lub pozy-
tywnie oddziaływać na wiele czynników wpływających na funkcjonowanie zakładu. 
w przedsiębiorstwach o wyższym poziomie kultury bezpieczeństwa pracy częściej 
występują również lepsze wyniki ekonomiczne.11

co do zasady należy oczekiwać, że przedsiębiorcy będą przejawiać pozytywne 
dążenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, znacząco wykraczając poza mi-
nimalne wymagania stawiane przepisami prawa. jednakże, jak pokazuje praktyka, 
w wielu przypadkach nawet spełnienie wymagań prawnych w obszarze bezpieczeń-
stwa i higieny pracy sprawia wiele problemów12.

7. anna cierniak-emerych, Przedmiot partycypacji pracobiorców w świetle przepisów prawa pol-
skiego, „zeszyty naukowe wyższej Szkoły bankowej we wrocławiu” 30 (2012): 47-57.

8. zofia pawłowska, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy-wpływ na partycypację 
bezpośrednią, „bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka” 1 (2009): 13-15.

9. joanna ejdys, and politechnika białostocka, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w organizacji. oficyna wydawnicza politechniki białostockiej, 2010.

10.  R. Studenski, Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. „bezpieczeństwo pracy: nauka 
i praktyka” (2000): 1-4.

11.  Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz, Magdalena, and jan Rzepecki. Ocena poziomu kultury bez-
pieczeństwa a wybrane aspekty BHP, „zeszyty naukowe Małopolskiej wyższej Szkoły ekono-
micznej w tarnowie” 34.2 (2017): 99-107.

12.  Sprawozdania z działalności państwowej inspekcji pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/
sprawozdania-z-dzialalnosci).

  cechy niskiej i wysokiej kultury bezpieczeństwa
Niska kultura bezpieczeństwa Wysoka kultura bezpieczeństwa

brak zainteresowania kierownictwa kwestiami bezpieczeństwa zaangażowanie kierownictwa i pracowników w sprawy 
bHp

niska waga spraw bHp w systemie wartości organizacji bezpieczeństwo traktowane jako podstawowa wartość

niestosowanie się do przepisów bHp poczucie osobistej odpowiedzialności za sprawy bezpie-
czeństwa

brak odpowiedniej komunikacji Swobodna komunikacja

brak odpowiednich szkoleń Odpowiednie szkolenia

popieranie ryzykownych zachowań Systematyczna ocena ryzyka zawodowego oraz monito-
rowanie zachowań pracowników

niestosowanie zabezpieczeń i sprzętu ochrony osobistej inspekcja bHp

brak współpracy (współzawodnictwo) współpraca

Źródło: Iwko, Jacek, 2018
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jak wskazują badania naukowe a także literatura fachowa – kwestie partycypacji 
pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy są nierozerwalnie związa-
ne z polityką przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
w przedsiębiorstwach, w których działają związki zawodowe sytuacja partycypacji 
przedstawicieli pracowników w zarządzaniu w obszarze bezpieczeństwa pracy jest 
znacząco lepsza z uwagi na silne ustawowe umocowanie takiego przedstawicielstwa, 
lecz i w tym przypadku – bez odpowiedniej woli i akceptacji dla tych działań ze strony 
kierownictwa przedsiębiorstwa – realizacja tej partycypacji w pełnym zakresie jest 
znacząco utrudniona13 14 15 16. 

warunkiem wstępnym zapewnienia efektywnego funkcjonowania przedstawicieli 
pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest partycypacyjne podej-
ście kierownictwa do tej kwestii. niestety, jak pokazują badania prowadzone w pol-
skich przedsiębiorstwach, propartycypacyjna postawa polskich przedsiębiorców jest 
bardzo rzadka. ogólna kultura prowadzenia przedsiębiorstw i dominujący autokra-
tyczny styl zarządzania nie sprzyja konsultowaniu z pracownikami kwestii związa-
nych z bezpieczeństwem pracy. 

pozytywne zmiany w zakresie stosunku do konsultacji z pracownikami niejednokrot-
nie następują w związku z naciskami ze strony związków zawodowych. niekiedy zmia-
ny następują dopiero, gdy dochodzi do konfliktowych sytuacji, powodujących ogólne 
oburzenie publiczne istniejącym stanem warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w konkretnym przedsiębiorstwie. Determinantą zmian jest zainteresowanie mediów i re-
alne ryzyko ugruntowania negatywnego wizerunku przedsiębiorstwa w opinii publicznej. 

innym ważnym czynnikiem zmieniającym postawę przedsiębiorców do kwestii 
konsultacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest współpraca z innymi 
przedsiębiorstwami, w których funkcjonują określone systemy w zakresie zarządza-

13.  katarzyna boczkowska, konrad niziołek, Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu bezpiecznych 
warunków pracy-analiza wybranych wyników badań (2013).

14.  zofia pawłowska, zofia, anna Skład. Dostosowanie Systemów Zarządzania BHP do wytycznych 
wynikających z normy ISO/DIS 45001.2. „bezpieczeństwo pracy: nauka i praktyka” (2017): 13-
15.

15.  Małgorzata Gableta, Małgorzata, et al. Kształtowanie warunków pracy z wykorzystaniem par-
tycypacji pracowników jako wyraz respektowania ich interesów. „Research papers of the wroc-
law university of economics/prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wroclawiu” 430 
(2016).

16.  Anna Oleszak, Filary kultury bezpieczeństwa pracy w kontekście rzeczywistości interdyscyplinar-
nej, „problemy profesjologii” 1 (2017): 111-119.

„
Pozytywne zmiany 
w zakresie stosunku 
do konsultacji 
z pracownikami 
niejednokrotnie 
następują w związku 
z naciskami ze strony 
związków zawodowych. 
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nia w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracownika. w takich przy-
padkach, niejednokrotnie kontrahenci, wymuszają poprawę standardów w obszarze 
bezpieczeństwa pracy, w tym wprowadzenia partycypacji pracowniczej17 18 19.

nieodzownym czynnikiem kształtowania pozytywnej kultury bezpieczeństwa jest 
zaangażowanie się samych pracowników w kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
niestety, badania jednoznacznie wskazują, że w polsce to zaangażowanie jest sto-
sunkowo niewielkie. badania wykazują, że pracownicy pomimo ogólnej świadomości 
znaczenia bezpieczeństwa w procesie pracy rzadko czują osobistą potrzebę uczest-
niczenia w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy. aktywność pracowników zazwyczaj 
ogranicza się do egzekwowania podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy20.

17.   anna cierniak-emerych, Partycypacja pracownicza z perspektywy ewolucji koncepcji zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, „prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu” 499 
(2017): 49-56.

18.  katarzyna włodarczyk, Praktyki polskich firm na rzecz poprawy jakości życia w miejscu pracy, 
„przedsiębiorczość i zarządzanie” 20.10 (2019): 355-370.

19.  Marta Stasiła-Sieradzka, Marta znajmiecka-Sikora, Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa 
pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP. „zarządza-
nie zasobami Ludzkimi 5 (118) kooperacja, współpraca, przyjaźń” [collaboration, cooperation & 
Friendship] (2017): 39-53.

20  jacek iwko, Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie, „zeszyty 
naukowe. organizacja i zarządzanie” politechnika Śląska (2018).
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ii. Partycypacja w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

w wybranych krajach uE
pomimo ogólnoeuropejskich standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, określonych w dyrektywach unii europejskiej, w poszczególnych krajach wy-
stępują istotne różnice w zakresie reguł partycypacji pracowników21. poniżej przed-
stawiono kilka przykładów regulacji prawnych w zakresie przedstawicielstwa pracow-
ników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Republika Austrii

Przedstawicielstwo
Rada zakładowa oraz specjalnie wyznaczeni przedstawiciele są kluczowymi ele-

mentami reprezentacji pracowników w zakładach zatrudniających więcej niż 10 pra-
cowników. w miejscach pracy, w których pracuje więcej niż 100 pracowników (250 
w biurach) istnieje obowiązek powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

częstotliwość spotkań
Rada zakładowa musi spotykać się co miesiąc, a komisja bezpieczeństwa i higie-

ny pracy przynajmniej raz w roku. nie ma jednak przepisów określających, jak często 
powinni się spotykać przedstawiciele pracowników i jak powinna być realizowana 
konsultacja między nimi a pracodawcą.

Wybory i kadencja
członkowie rady zakładowej wybierani są przez wszystkich pracowników na okres 

pięciu lat. przedstawiciele w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy są wyznaczani 
przez pracodawcę, a nie wybierani. jednak rada zakładowa musi wyrazić zgodę na 

21.  Marta antoniak, barbara krzyśków, Związki zawodowe w zakładzie pracy jako reprezentant pra-
cowników w dziedzinie bhp w wybranych krajach UE, „praca i zabezpieczenie Społeczne” 7 
(2013): 6-12.

Pałac Schönbrunn 
w Wiedniu
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ich powołanie. w przypadku braku rady zakładowej pracownicy muszą zostać poin-
formowani na piśmie o nazwisku osoby, która ma zostać powołana jako przedstawi-
ciel bezpieczeństwa i higieny pracy. w przypadku, gdy co najmniej jedna trzecia pra-
cowników wyrazi sprzeciw przeciwko sprawowaniu funkcji przez wyznaczoną osobę, 
pracodawca musi wskazać inną osobę.

przy wyznaczaniu przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca 
powinien wziąć pod uwagę odpowiednie doświadczenie i cechy osobiste kandydata. 

pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy są powoływani na okres czte-
rech lat, choć mogą być odwołani wcześniej na wniosek rady zakładowej lub w przy-
padku braku rady zakładowej na wniosek jednej trzeciej pracowników.

zasoby, czas wolny i szkolenie
pracodawcy muszą zapewnić przedstawicielom ds. bezpieczeństwa i higieny pra-

cy wystarczającą ilość czasu na realizację zadań wynikających z ich funkcji. czas ten 
jest płatnym czasem pracy. pracodawcy zobowiązani są także zapewnić niezbędne 
środki i wsparcie. Muszą również dać przedstawicielom ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy możliwość poszerzenia wiedzy technicznej, w tym w ciągu pierwszego roku 
sprawowania funkcji możliwość odbycia minimum 24 godzinnego (trzy dni) szkolenia 
z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

ochrona stosunku zatrudnienia
przedstawiciele ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mają prawną ochronę w od-

niesieniu do wynagrodzeń i możliwości rozwiązania z nimi stosunku zatrudnienia. 

królestwo belgi 

Przedstawicielstwo
we wszystkich zakładach pracy zatrudniających co najmniej 50 pracowników ist-

nieje obowiązek powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. komisja składa 
się z kierownika przedsiębiorstwa oraz przedstawicieli pracowników. w przypadku 
braku komisji bezpieczeństwa i higieny pracy jej prawa i obowiązki przechodzą na 
delegację związkową, której uprawnienia i struktury są określone w szeregu układów 
zbiorowych. w przypadku braku delegacji związkowej pracodawca powinien konsul-
tować się bezpośrednio z pracownikami w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy.

częstotliwość spotkań
pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 

spotykała się co najmniej raz w miesiącu, a także wtedy, gdy zażąda tego co najmniej 
jedna trzecia członków komisji. obowiązek odbywania comiesięcznych spotkań doty-
czy tylko sektora prywatnego, ale jest zdecydowanie zalecany dla sektora publicznego.

Wybory i kadencja
przedstawicieli pracowników do komisji bezpieczeństwa i higieny pracy wybiera 

cała załoga. jednak kandydatów nominują wyłącznie „reprezentatywne związki za-
wodowe”, chyba że w zakładzie brak delegacji związkowej (co w praktyce praktycznie 
się nie zdarza). tym samym wybory do komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, są po-
strzegane jako kluczowy test reprezentatywności belgijskich związków zawodowych. 

przedstawiciele pracowników są wybierani na okres czterech lat.
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zasoby, czas wolny i szkolenie
komisja bezpieczeństwa i higieny pracy powinna spotykać się w czasie pracy, 

a jej członkowie powinni być opłacani za czas poświęcony pracy w komisji.
pracodawca powinien zapewnić komisji bezpieczeństwa i higieny pracy możli-

wość swobodnego kontaktowania się z osobami kierownictwa celem zgłaszania pro-
blemów dotyczących bezpieczeństwa pracy. komisja powinna posiadać także tablicę 
informacyjną do kontaktu z pracownikami.

przedstawiciele pracowników mogą być wspierani przez pełnoetatowego działa-
cza związkowego w przygotowaniach do zebrań. Mogą także za zgodą pracodawcy 
korzystać z zewnętrznych ekspertów.

pracownicy działający w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy mają prawo do 
korzystania ze szkoleń w czasie pracy. Liczba szkoleń przysługujących w związku 
z pełnioną funkcją wynika z zakładowych lub międzyzakładowych układów zbiorowych. 
zazwyczaj szkolenie trwa tydzień i jest organizowane przez centrale związkowe. 

ochrona stosunku zatrudnienia
pracownicy działający w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, mają znaczną 

ochronę przed zwolnieniem i innymi formami dyskryminacji. nie można ich przenosić 
między miejscami pracy, chyba że wyrazili na to pisemną zgodę lub ich przeniesie-
nie zostało uznane za uzasadnione ze względów ekonomicznych lub technicznych 
– po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Mogą być zwolnieni jedynie z powodu 
poważnych uchybień, które muszą zostać udowodnione przed sądem pracy, lub ze 
względów ekonomicznych – po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

Republika czeska

Przedstawicielstwo
Reprezentacja pracowników w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy jest 

zapewniana za pośrednictwem zakładowej organizacji związkowej lub wybranych 
przedstawicieli ds. bezpieczeństwa. nie ma ustalonych zasad dotyczących liczby 
osób, które powinny wykonywać te obowiązki.

Bruksela
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częstotliwość spotkań
częstotliwość spotkań nie jest określona w przepisach.

Wybory i kadencja
wybór przedstawicieli związkowych zajmujących się bezpieczeństwem i higieną 

pracy jest sprawą związku zawodowego. jednak tam, gdzie organizacje związkowe 
nie mają swoich przedstawicieli – kodeks pracy określa zasady procedury wyborczej. 
jednym z kluczowych postanowień jest to, że proces wyboru przedstawicieli ds. bez-
pieczeństwa rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy co najmniej jedna trzecia pracowni-
ków przedstawi pisemną propozycję przeprowadzenia takich wyborów. bez wniosku 
tej części pracowników nie ma wymogu, aby pracodawca ustanawiał przedstawiciel-
stwo ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

kadencja wybranych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa trwa trzy lata.

zasoby, czas wolny i szkolenia
przedstawiciele związkowi i wybrani przedstawiciele ds. bezpieczeństwa mają 

prawo do płatnego czasu wolnego na wykonywanie swoich obowiązków. pracodaw-
ca powinien również zapewnić i opłacić warunki umożliwiające im efektywne wykony-
wanie swoich funkcji. Może to obejmować zapewnienie odpowiednich pomieszczeń 
i wyposażenia technicznego, a także dostęp do niezbędnej dokumentacji.

pracodawca powinien również zapewnić im szkolenie w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także prawo do corocznego 5-dniowego płatnego urlopu na szko-
lenia związkowe.

ochrona stosunku zatrudnienia
zarówno przedstawiciele związkowi, jak i wybrani przedstawiciele ds. bezpieczeń-

stwa są chronieni zapisem kodeksu pracy, który stanowi, że przedstawiciele pracow-
ników nie powinni być dyskryminowani z powodu swojej działalności.

Praga
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Republika Francuska

Przedstawicielstwo
Reprezentacja pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, w sek-

torze prywatnym, jest zapewniana przez komitet Społeczno-ekonomiczny, tj. organ 
obejmujący wszystkie obszary, w których pracownicy mają prawo do reprezentacji. 
nie ma oddzielnej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to nowe zasady, które 
zaczęły obowiązywać w styczniu 2018 r. w 2018 roku komisja bHp (cHSct), de-
legaci pracowników (Dp) oraz rada zakładowa (ce) – zostały połączone w komitet 
Społeczno-ekonomiczny (cSe). w większych firmach, zatrudniających 300 lub wię-
cej pracowników, w ramach komitetu cSe istnieje obowiązek utworzenia podkomisji 
zajmującej się wyłącznie zdrowiem, bezpieczeństwem i warunkami pracy (cSSct).

w służbach publicznych kluczowym organem reprezentującym pracowników jest 
nadal komisja bezpieczeństwa i higieny pracy.

częstotliwość spotkań
częstotliwość posiedzeń komitetu Społeczno-ekonomicznego ustalana jest 

w drodze negocjacji. jeśli jednak nie ma porozumienia, musi spotykać się co najmniej 
raz w miesiącu w firmach zatrudniających 300 i więcej pracowników oraz raz na dwa 
miesiące w mniejszych firmach. co najmniej cztery razy w roku spotkania muszą 
dotyczyć kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. ponadto komitet Społeczno-eko-
nomiczny powinien spotkać się po każdym poważnym wypadku lub potencjalnym 
wypadku lub po każdym zdarzeniu mającym wpływ lub potencjalny wpływ na środo-
wisko lub bezpieczeństwo publiczne. powinien się również spotkać, jeśli przynajmniej 
dwóch pracowników zwróci się o takie spotkanie.

w usługach publicznych komisja bezpieczeństwa i higieny pracy musi spotykać 
się co najmniej trzy razy w roku. 

Wybory i kadencja
przedstawiciele pracowników w komitecie Społeczno-ekonomicznym są wybie-

rani przez całą siłę roboczą, chociaż nominowani są przez związki zawodowe. za-
zwyczaj są wybierani na cztery lata. członkowie komisji ds. zdrowia, bezpieczeństwa 
i warunków pracy (cSSct) są wybierani przez komisję Społeczno-ekonomiczną 
(cSe) spośród członków tej komisji.

w usługach publicznych przedstawiciele pracowników do komisji bezpieczeństwa 
i higieny pracy są wyznaczani przez związki zawodowe. kadencja członków komisji 
bezpieczeństwa i higieny pracy trwa cztery lata.

zasoby, czas wolny i szkolenia
pracownicy komitetu Społeczno-ekonomicznego (cSe) mają prawo do płatnego 

zwolnienia z pracy na realizację zadań związanych z pełnioną funkcją. w firmach 
zatrudniających do 50 pracowników każdy członek ma prawo do 10 godzinnego zwol-
nienia miesięcznie. w większych firmach ilość czasu wolnego wzrasta, nawet do 34 
godzin miesięcznie.

przedstawicielom pracowników w komisji ds. zdrowia, bezpieczeństwa i warun-
ków pracy (cSSct) przysługuje płatny okres szkolenia, który powinien pomóc im 
w ocenie zagrożeń, ich eliminacji lub ograniczeniu, a także w poprawie warunków 
pracy. osoby zajmujące się zdrowiem i bezpieczeństwem w komitecie Społeczno-
-ekonomicznym (cSe) mają takie samo prawo do szkolenia. Długość okresu szkole-
nia zależy od liczby zatrudnionych i wynosi od 3-5 dni na cały okres trwania kadencji. 

Paryż. Wieża Eiffla
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w usługach publicznych zasoby, czas wolny i szkolenia dostępne dla członków 
komisji bezpieczeństwa i higieny pracy są podobne do tych, które mają ich odpowied-
nicy w sektorze prywatnym. 

ochrona stosunku zatrudnienia
w sektorze prywatnym przedstawiciele pracowników w komitecie Społeczno-

-ekonomicznym (cSe) mogą zostać zwolnieni tylko po rozmowie z pracodawcą, kon-
sultacji z komisją i za zgodą miejscowego inspektora pracy.

w służbach publicznych przedstawiciele pracowników w komisji bezpieczeństwa 
i higieny pracy, którzy są na standardowych umowach o pracę, również nie mogą być 
zwalniani bez zgody inspektora pracy. osoby, które mają specjalny status zatrudnie-
nia jako urzędnicy służby cywilnej, mają inne, bardziej ogólne zabezpieczenia przed 
zwolnieniem.

Republika Federalna Niemiec 

Przedstawicielstwo
Rada zakładowa (rada pracownicza w sektorze publicznym) odgrywa kluczową 

rolę w reprezentowaniu pracowników w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. 
wysyła swoich przedstawicieli do wspólnej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a jej zgoda jest wymagana w niektórych obszarach, takich jak np. powołanie lekarza 
medycyny pracy. Są też delegaci ds. bezpieczeństwa, których powołuje pracodawca.

w sektorze prywatnym ważną rolę w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy 
odgrywa rada zakładowa (Betriebsrat), którą można utworzyć we wszystkich miej-
scach pracy z pięcioma lub więcej pracownikami. w sektorze publicznym podob-
ną funkcję pełni rada pracownicza (Personalrat). ponadto w większych zakładach 
pracy (powyżej 20 pracowników) należy powołać komisję bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Arbeitsschutzausschuß). jest to wspólny organ pracodawców i pracowników, 
w skład którego wchodzi dwóch członków rady zakładowej i rady pracowniczej. Są 
też pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa (Sicherheitsbeauftragte), którzy są wyznaczani 
przez pracodawcę. 

częstotliwość spotkań
Rada zakładowa/rada pracownicza powinna spotykać się z pracodawcą przynaj-

mniej raz w miesiącu, choć nie każde spotkanie musi być poświęcone kwestiom bez-

Berlin
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pieczeństwa pracy i ochronie zdrowia pracowników. komisja bezpieczeństwa i higie-
ny pracy powinna spotykać się przynajmniej co trzy miesiące.

Wybory i kadencja
członkowie rady zakładowej/rady pracowniczej są wybierani przez wszystkich 

pracowników, a ich kadencja trwa cztery lata. przedstawiciele w komisji bezpieczeń-
stwa i higieny pracy są wybierani w wyborach pośrednich przez członków rady. 

zasoby, czas wolny i szkolenia
członkowie rady zakładowej/rady pracowniczej mają wolne na wykonywanie swo-

ich obowiązków, w tym związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, a w zakła-
dach pracy powyżej 200 pracowników – co najmniej jeden członek rady zakładowej 
ma prawo do całkowitego zwolnienia z innych obowiązków. Mają oni również prawo 
do udziału w szkoleniach związanych ze swoją działalnością.

uczestnictwo w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy jest płatne.

ochrona stosunku zatrudnienia
członek rady zakładowej/rady pracowniczej może być odwołany tylko z przyczyn 

nadzwyczajnych – np. rażącego wykroczenia – i tylko za zgodą rady zakładowej/rady 
pracowniczej lub sądu (sąd pracy dla członków rady zakładowej i sąd administracyjny 
dla członków rady pracowniczej).

Wielka brytania

Przedstawicielstwo
Reprezentatywne związki zawodowe mają prawo wyznaczyć przedstawicieli ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy. z wyjątkiem aktorów i profesjonalnych muzyków, 
przedstawiciel ds. bezpieczeństwa musi być pracownikiem organizacji, której pra-
cowników reprezentuje. w zakładach, w których nie ma związku zawodowego, to 
pracodawca decyduje, czy należy wybrać przedstawicieli pracowników ds. bezpie-
czeństwa i higieny pracy, czy też będzie bezpośrednio konsultował się z pracownika-
mi. niezwiązkowi przedstawiciele ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mają mniejsze 
uprawnienia niż wyznaczeni przez związek, ponieważ nie mogą przeprowadzać in-
spekcji w miejscu pracy.

przedstawiciel ds. bezpieczeństwa i higieny pracy może nalegać, aby pracodaw-
ca utworzył komisję ds. bezpieczeństwa. 

częstotliwość spotkań
przepisy prawa nie określają, jak często powinny odbywać się konsultacje w ob-

szarze bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym spotykać się komisja ds. bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. wytyczne krajowe sugerują jedynie, że powinno się to odbywać 
„tak często, jak to konieczne”.

Wybory i kadencja
ustawodawstwo nie określa, w jaki sposób związki zawodowe powinny wyzna-

czać przedstawicieli ds. bezpieczeństwa w organizacjach, w których mają swoją re-
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prezentację. przepisy stanowią jednak, że tam, gdzie jest to praktycznie możliwe, 
przedstawiciele ds. bezpieczeństwa powinni mieć co najmniej dwuletnie zatrudnienie 
u obecnego pracodawcy lub dwuletnie doświadczenie w podobnym zatrudnieniu. 

nie ma przepisów określających, w jaki sposób należy wybierać członków komisji 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ani jak długo powinna trwać ich kadencja.

zasoby i czas wolny
związkowi przedstawiciele ds. bezpieczeństwa mają prawo do płatnego czasu 

wolnego na wykonywanie swoich funkcji. przepisy nie określają, jak długi może być 
ten czas wolny. Mają również prawo do płatnego czasu wolnego na szkolenie „o ile 
jest to uzasadnione”.

ochrona stosunku zatrudnienia
przedstawiciele ds. bezpieczeństwa mają ograniczoną ochronę przed zwolnie-

niem, ponieważ ogólne przepisy prawa pracy stanowią jedynie, że pracownicy nie 
powinni ponosić szkody ani być zwalniani lub zwalniani z powodu pełnienia funkcji 
prawnych jako przedstawiciel pracowników w sprawach bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub członek komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

królestwo Szwecji 

Przedstawicielstwo 
przedstawiciele ds. bezpieczeństwa powinni być obecni we wszystkich miejscach 

pracy zatrudniających co najmniej pięciu pracowników. w większych zakładach pracy 
należy utworzyć wspólny komitet ds. bezpieczeństwa. Szwedzki system zapewnia 
również sieć regionalnych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa, zwykle urzędników 
związkowych, którzy mogą interweniować tam, gdzie nie ma komitetu ds. bezpie-
czeństwa.

przedstawicielstwo ds. bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapewniane przez 
przedstawicieli ds. bezpieczeństwa (przedstawicieli środowiska pracy) (skyddsom-
bud/arbetsmiljöombud), a w większych firmach (50 lub więcej pracowników) lub na 
żądanie pracowników powoływana jest również komisja ds. bezpieczeństwa (skydd-
skommitté). związki zawodowe mogą również wyznaczyć regionalnego przedstawi-
ciela ds. bezpieczeństwa (regionalt skyddsombud), który zajmie się mniejszymi miej-
scami pracy, w których nie ma komisji ds. bezpieczeństwa, ale są w nich zatrudnieni 
członkowie danego związku. 

Londyn
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częstotliwość spotkań
komisja ds. bezpieczeństwa powinna spotykać się co najmniej raz na trzy mie-

siące.

Wybory i kadencja
przedstawiciele ds. bezpieczeństwa są powoływani w pierwszej instancji przez 

miejscową organizację związkową, która ma układ zbiorowy z pracodawcą. wyzna-
czona osoba musi być pracownikiem zakładu, ale nie musi być członkiem związku. 
jeśli istnieje kilka związków posiadających układy zbiorowe obejmujące dane miej-
sce pracy, to one decydują, czy mają wspólnego przedstawiciela, czy też każdy zwią-
zek ma swojego przedstawiciela.

w zakładach nieobjętych układem zbiorowym, pracownicy wybierają własnego 
przedstawiciela ds. bezpieczeństwa, zwykle na zebraniu, ale czasami w inny sposób. 
wybory muszą przeprowadzić sami pracownicy.

przedstawiciele ds. bezpieczeństwa są wyznaczani na okres trzech lat, chyba że 
wyjątkowe okoliczności wymagają innego okresu.

pracownicy, będący członkami komisji bezpieczeństwa są powoływani przez 
związki na podstawie układów zbiorowych obejmujących miejsce pracy. Gdy w za-
kładzie nie obowiązuje układ zbiorowy przedstawiciele są wybierani bezpośrednio 
przez pracowników.

Regionalni przedstawiciele ds. bezpieczeństwa są wybierani przez lokalną orga-
nizację związku i nie muszą być pracownikami w miejscu pracy – w rzeczywistości są 
to zazwyczaj pełnoetatowi urzędnicy związkowi. Mogą oni działać tylko w miejscach 
pracy, w których dany związek ma członków.

zasoby, czas wolny i szkolenia
przedstawiciele ds. bezpieczeństwa i higieny pracy mają prawo do płatnego cza-

su wolnego na wykonywanie swoich obowiązków. jednak przepisy nie określają, jak 
długo powinno to trwać, a kwestia ta jest zwykle rozstrzygana w porozumieniu między 
związkiem a pracodawcą.

ochrona stosunku zatrudnienia
przedstawicielom ds. bezpieczeństwa nie wolno stawiać gorszych warunków pracy 

ani wynagrodzenia z powodu ich mianowania i podobnie jak przedstawiciele związków 
zawodowych podlegają ochronie w przypadku rozwiązania stosunku zatrudnienia.

Sztokholm
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Norweskie standardy konsultacji 
w obszarze bezpieczeństwa 

i higieny pracy

Przedstawicielstwo w miejscu pracy

przedstawiciele związków zawodowych stanowią najważniejszy element repre-
zentacji w miejscu pracy w norwegii i odgrywają główną rolę w informowaniu i konsul-
towaniu, reprezentacji pracowniczej oraz negocjacjach lokalnych22 23 24.

Przedstawicielstwo w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Dla każdej działalności, która podlega ustawie o środowisku pracy, powinien zo-
stać wybrany przedstawiciel ds. bezpieczeństwa. przedstawiciele ds. bezpieczeń-
stwa powinni mieć nieograniczony dostęp do obszarów, za które są odpowiedzialni.

w przypadku firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników strony mogą uzgod-
nić na piśmie brak przedstawiciela ds. bezpieczeństwa w firmie. umowa musi mieć 
formę pisemną i zawierać konkretny opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia pracujących, w tym podstawowe środki wdrożone przez 
pracodawcę w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pra-
cujących, zasady konsultacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy i sposób 
rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem, sposób postępowania 
z czynnikami ryzyka, itp. okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie dwa 
lata. wszyscy pracownicy muszą podpisać taką umowę. norweska inspekcja pracy 
może kontrolować zasadność i prawidłowość zawarcia umowy i w razie potrzeby na-
kazać przedsiębiorstwu zatrudniającemu mniej niż 10 pracowników wybór przedsta-
wicieli ds. bezpieczeństwa.

w przypadku firm zatrudniających więcej niż 10 pracowników istnieje obowiązek 
wyboru przedstawicieli ds. bezpieczeństwa. Liczba przedstawicieli ds. bezpieczeń-

22.  ustawa z 01.01.2006 o środowisku pracy (https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeid-
smiljoloven/6/ ).

23.  https://arbeidsmiljoloven.com/ 

24.  https://arbinn.nho.no/hms/HMS-krav-og-organisering/roller-og-ansvar/ 

Oslo
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stwa jest zależna od wielkości firmy, charakteru pracy i ogólnych warunków pracy. je-
żeli działalność składa się z kilku oddzielnych działów lub praca odbywa się w syste-
mie zmianowym, co najmniej jeden przedstawiciel ds. bezpieczeństwa powinien być 
wybierany dla określonego obszaru chronionego. wyznaczenie obszarów ochron-
nych jest elementem kluczowym w norweskim systemie bezpieczeństwa pracy. ob-
szarem chronionym mogą być całe zakłady, ich wydzielone części (np. wydziały) lub 
zespoły zmianowe, albo grupy pracownicze (np. spawacze). obszary te nie mogą 
być nadmiernie rozbudowane, aby przedstawiciel ds. bezpieczeństwa mógł rzetel-
nie wykonywać swoje zadania. Liczba przedstawicieli ds. bezpieczeństwa, zależy od 
wielkości firmy, liczby obszarów chronionych i ogólnych warunków pracy. zgodnie 
z ogólną zasadą, każdy dział lub zmiana musi mieć przedstawiciela ds. bezpieczeń-
stwa, jeśli wymagają tego warunki ryzyka. 

w przypadku wybrania więcej niż jednego przedstawiciela ds. bezpieczeństwa 
musi zostać ustalony główny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa, który jest odpowie-
dzialny za koordynację działań pozostałych przedstawicieli. Główny przedstawiciel 
ds. bezpieczeństwa powinien być wybierany spośród przedstawicieli ds. bezpieczeń-
stwa lub innych osób, które pełnią lub piastowały w firmie stanowiska zaufania.

Wybór pełnomocnika ds. bezpieczeństwa
związek zawodowy może wyznaczyć przedstawiciela ds. bezpieczeństwa, jeśli 

zrzesza większość pracowników danego zakładu. w zakładach, gdzie kilka związków 
wspólnie organizuje większość pracowników i żaden z nich nie posiada samodzielnej 
większości, związki wspólnie wyznaczają przedstawiciela ds. bezpieczeństwa.

komitet ds. środowiska pracy decyduje o liczbie obszarów bezpieczeństwa, a tym 
samym o liczbie przedstawicieli ds. bezpieczeństwa w miejscu pracy. w przedsię-
biorstwach, które mają mieć, ale jeszcze nie powołały komitetu ds. środowiska pracy, 
lokalny związek zawodowy dzieli przedsiębiorstwo na wstępnie chronione obszary.

Gdy związek nie wyznaczy przedstawiciela ds. bezpieczeństwa, jest on wybierany 
większością głosów przez ogół pracowników obszaru chronionego (z wyjątkiem naj-
wyższego dyrektora generalnego firmy, który nie ma prawa głosu). wybory prowadzi 
komisja wyborcza. przy wyborze przedstawiciela ds. bezpieczeństwa nie ma wymo-
gu głosowania tajnego i pisemnego. wybory mogą zatem odbyć się w prosty sposób, 
na przykład przez podniesienie ręki lub aklamację, na zebraniach publicznych. prawo 
zgłaszania kandydatów i głosowania przysługuje wszystkim pracownikom, zarówno 
zorganizowanym, jak i niezorganizowanym, stażystom, pracownikom tymczasowym, 
zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, itp. 

Przedstawiciele 
związków zawodowych 
stanowią najważniejszy 
element reprezentacji 
w miejscu pracy 
w Norwegii 
i odgrywają główną 
rolę w informowaniu 
i konsultowaniu, 
reprezentacji 
pracowniczej oraz 
negocjacjach lokalnych.

„
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jeśli nikt w firmie nie podejmuje inicjatywy, aby wybrać lub wyznaczyć przedsta-
wiciela ds. bezpieczeństwa, norweska inspekcja pracy nakaże firmie wyznaczenie 
przedstawiciela ds. bezpieczeństwa i higieny pracy na okres nie dłuższy niż dwa 
lata. jeżeli pracownicy sprzeciwią się wyborowi przedstawiciela ds. bezpieczeństwa, 
norweska inspekcja pracy zwykle organizuje spotkanie ze stronami i próbuje zmoty-
wować pracowników do przeprowadzenia wyborów.

przedstawiciel ds. bezpieczeństwa jest wybierany jednorazowo na dwa lata. 

ochrona stosunku zatrudnienia
przedstawiciele ds. bezpieczeństwa oraz członkowie komisji ds. środowiska 

pracy nie mogą otrzymać wypowiedzenia lub zostać zwolnieni w trybie doraźnym, 
bez uzasadnionej przyczyny. w przypadku indywidualnego wypowiedzenia, okres 
wypowiedzenia wynosi minimum 3 miesiące. przed wypowiedzeniem umowy pra-
codawca powinien omówić sprawę z komitetem wykonawczym właściwego związ-
ku zawodowego. jeżeli związek zawodowy uzna, że wypowiedzenie lub zwolnienie 
w trybie przyspieszonym nie było uzasadnione, rozwiązanie stosunku zatrudnienia 
jest wstrzymane do czasu wydania wyroku przez Sąd pracy. 

w przypadku zamknięcia przedsiębiorstwa (likwidacji, upadłości) przedstawicie-
le pracowników ds. bezpieczeństwa powinni otrzymywać wypowiedzenia w ostatniej 
kolejności. 

zadania pełnomocnika ds. bezpieczeństwa
przedstawiciel ds. bezpieczeństwa ma obowiązek dbania o interesy pracowników 

w sprawach dotyczących środowiska pracy.
przedstawiciel ds. bezpieczeństwa zapewnia, aby praca wykonywana była w spo-

sób zapewniający bezpieczeństwo, zdrowie i dobro pracowników.
pełnomocnik ds. bezpieczeństwa zapewnia w szczególności:
 y aby maszyny, urządzenia techniczne, substancje chemiczne i procesy pracy 

nie narażały pracowników na niebezpieczeństwo,
 y aby urządzenia zabezpieczające i środki ochrony indywidualnej były obecne 

w odpowiedniej ilości, aby były łatwo dostępne i w odpowiednim stanie,
 y aby pracownicy otrzymali niezbędne instrukcje, instruktaże i szkolenia,
 y aby praca była zorganizowana i wykonywana w sposób spełniający wymogi 

bezpieczeństwa i higieny pracy,
 y aby raporty o wypadkach przy pracy były sporządzane.

przedstawiciel ds. bezpieczeństwa powinien brać czynny udział we wszystkich 
pracach związanych pośrednio lub bezpośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy.

z przedstawicielem ds. bezpieczeństwa pracodawca musi konsultować plany 
wdrażania środków, które są ważne dla środowiska pracy, w tym ustanowienia, wy-
konywania i utrzymywania systemu kontroli wewnętrznej w firmie.

przedstawiciel ds. bezpieczeństwa powinien być informowany o wszystkich cho-
robach zawodowych, wypadkach przy pracy i wynikach pomiarów środowiska pracy. 

pełnomocnik ds. bezpieczeństwa powinien być zapoznawany z obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa, instrukcjami, poleceniami i zaleceniami wydawanymi 
przez norweską inspekcję pracy. Równocześnie przedstawiciel ds. bezpieczeństwa 
uczestniczy w inspekcjach przedsiębiorstwa przeprowadzanych przez norweską in-
spekcję pracy.

pełnomocnik ds. bezpieczeństwa może skontaktować się z norweską inspekcją 
pracy, gdy potrzebuje porady lub wskazówek. to samo dotyczy sytuacji, gdy uwa-
ża, że konieczne jest rozstrzygnięcie problemu przez norweską inspekcję pracy, 
w szczególności w przypadkach, gdy on i pracodawca nie mogą dojść do porozu-
mienia.

jeżeli przedstawiciel ds. 
bezpieczeństwa uważa, 

że istnieje bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub 

zdrowia pracowników, 
którego nie można 

natychmiast uniknąć 
w żaden inny sposób, 

może nakazać 
wstrzymanie pracy do 
czasu podjęcia przez 
Norweską inspekcję 

Pracy decyzji, czy 
praca może być 
kontynuowana. 

„
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Prawo przedstawiciela ds. bezpieczeństwa 
do przerwania niebezpiecznej pracy

jeżeli przedstawiciel ds. bezpieczeństwa dowie się o warunkach, które mogą sta-
nowić zagrożenie wypadkowe lub zdrowotne, to ma on obowiązek niezwłocznego po-
wiadomienia o tym pracowników wykonujących dane zadanie, celem wprowadzenia 
przez nich odpowiednich działań zapobiegawczych i korygujących. jeśli działanie to 
nie eliminuje nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – przed-
stawiciel ds. bezpieczeństwa informuje o nieprawidłowościach pracodawcę lub jego 
przedstawicieli. w takim przypadku pracodawca jest odpowiedzialny niezwłocznie 
udzielić odpowiedzi wskazującej, jakie zostały podjęte działania mające na celu wy-
eliminowanie nieprawidłowości. jeżeli powiadomienie nie zostało pozytywnie zała-
twione, przedstawiciel ds. bezpieczeństwa powinien powiadomić norweską inspek-
cję pracy lub komisję ds. środowiska pracy.

jeżeli przedstawiciel ds. bezpieczeństwa uważa, że istnieje bezpośrednie zagro-
żenie dla życia lub zdrowia pracowników, którego nie można natychmiast uniknąć 
w żaden inny sposób, może nakazać wstrzymanie pracy do czasu podjęcia przez 
norweską inspekcję pracy decyzji, czy praca może być kontynuowana. pełnomocnik 
ds. bezpieczeństwa jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy 
o wstrzymaniu pracy oraz o przyczynach tego wstrzymania. przedstawiciel ds. bez-
pieczeństwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przedsiębiorstwu 
w wyniku przerwania pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy okaże się, że pełnomoc-
nik ds. bezpieczeństwa przeszacował ryzyko i z tego powodu wstrzymanie pracy nie 
było konieczne. 

zasoby, czas wolny i szkolenia
pracodawca jest zobowiązany pokrywać wszelkie koszty związane z funkcjono-

waniem pełnomocnika ds. bezpieczeństwa. 
pracodawca zapewnia, aby przedstawiciel ds. bezpieczeństwa przeszedł szkole-

nie niezbędne do wykonywania zadania w sposób odpowiedzialny. zasadniczo szko-
lenie musi trwać co najmniej 40 godzin. istnieją minimalne wymagania dotyczące 
tego, co musi zawierać szkolenie. Szkolenie może odbywać się na kursach organi-
zowanych przez organizacje związkowe i branżowe. Szkolenie powinno odbywać się 
w godzinach pracy, a wszystkie wydatki pokrywa pracodawca. jeśli szkolenie jest 
poza godzinami pracy, przedstawicielowi ds. bezpieczeństwa przysługuje wynagro-
dzenie normalne, bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. 

przedstawiciel ds. bezpieczeństwa powinien mieć odpowiednio dużo czasu na 
wykonanie zadań związanych z pełnioną funkcją. w przypadku wystąpienia nieprze-
widzianych sytuacji, które wymagają interwencji, przedstawiciel ds. bezpieczeństwa 
musi zawsze mieć możliwość odejścia od rutynowych zajęć. w zasadzie to przedsta-
wiciel ds. bezpieczeństwa sam decyduje, ile czasu potrzeba na prawidłowe wykona-
nie zadań. 

pracodawca zapewnia, aby piastowanie stanowiska przedstawiciela ds. bezpie-
czeństwa nie powodowało utraty dochodów, ani w żaden inny sposób nie prowadziło 
do pogorszenia warunków pracy lub zatrudnienia.

Główny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa
w zakładach z kilkoma przedstawicielami ds. bezpieczeństwa, powinien być usta-

nowiony główny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa. zadaniem głównego przedstawi-
ciela ds. bezpieczeństwa jest koordynacja pracy przedstawicieli ds. bezpieczeństwa. 
w przypadku wątpliwości, któremu przedstawicielowi ds. bezpieczeństwa dana spra-
wa podlega, może o tym zdecydować główny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa.

Główny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa nie ma ogólnych uprawnień do kon-
trolowania lub decydowania o działaniach poszczególnych przedstawicieli ds. bez-
pieczeństwa.  

„
Pracodawca zapewnia, 
aby piastowanie 
stanowiska 
przedstawiciela ds. 
bezpieczeństwa nie 
powodowało utraty 
dochodów, ani 
w żaden inny sposób 
nie prowadziło do 
pogorszenia warunków 
pracy lub zatrudnienia.



26 Raport końcowy do projektu „Godna praca to bezpieczna praca”

Główny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa może być wybrany spośród jednego 
z przedstawicieli ds. bezpieczeństwa lub innej osoby, która pełni w firmie funkcje 
zaufania.

Główny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa zasiada w komisji ds. środowiska pra-
cy jako przedstawiciel pracowników. 

Lokalni lub regionalni przedstawiciele 
ds. bezpieczeństwa

Ministerstwo może wydać rozporządzenia stwierdzające, że powinny istnieć regio-
nalne reprezentatywne systemy bezpieczeństwa, obejmujące kilka przedsiębiorstw 
na jednym obszarze geograficznym.

w przypadku prac budowlanych i konstrukcyjnych, podczas prac załadunkowych 
i rozładunkowych oraz w innych przypadkach, jeśli wymagają tego szczególne wa-
runki, Ministerstwo może wydać przepisy, zgodnie z którymi powołuje się specjalnych 
lokalnych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa.

program działania regionalnych przedstawicieli ds. bezpieczeństwa został usta-
nowiony przez władze we współpracy ze stronami w życiu zawodowym i jest finan-
sowany z rocznej opłaty uiszczanej przez firmy z branży. Funkcjonuje on w branży 
budowlanej, hotelarskiej, restauracyjnej i sprzątania obiektów25.

Regionalni przedstawiciele ds. bezpieczeństwa mają prawo do uzyskiwania infor-
macji od pracodawców i uczestniczenia w inspekcjach zakładu, realizowanych przez 
norweską inspekcję pracy.

w miejscach pracy, w których pracę wykonują pracownicy różnych pracodawców 
i gdy firmy nie uzgodniły, która z nich będzie odpowiedzialna za koordynację 
prac ochrony i środowiska poszczególnych firm, regionalny przedstawiciel ds. 
bezpieczeństwa informuje pracodawców o obowiązku pisemnego uzgodnienia, który 
z nich odpowiada za koordynację. jeżeli pracodawcy nie ustalą, kto będzie odpowie-
dzialny za koordynację, regionalny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa powiadamia 
norweską inspekcję pracy.

Regionalny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa informuje norweską inspekcję 
pracy o stwierdzonych przypadkach braku wybrania przedstawiciela ds. bezpieczeń-
stwa w zakładach zatrudniających więcej niż 10 osób, a także o przypadkach nie-
utworzenia komitetu ds. środowiska pracy, o ile obowiązek taki istniał. 

25.  https://rvofond.no/hrr 
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w razie potrzeby, regionalny przedstawiciel ds. bezpieczeństwa działa jak przed-
stawiciel ds. bezpieczeństwa w miejscach pracy, w których nie wybrano żadnego 
przedstawiciela ds. bezpieczeństwa, a stan warunków pracy budzi istotne zastrze-
żenia.

Regionalni przedstawiciele ds. bezpieczeństwa przygotowują związkom roczny 
raport ze swojej działalności. 

komisja ds. środowiska pracy
wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników mają obowiązek po-

wołania komisji ds. środowiska pracy (uaM). jeśli jedna ze stron tego wymaga, fir-
my zatrudniające od 20 do 50 pracowników również muszą mieć powołaną komisję. 
norweska inspekcja pracy może również nakazać, aby w zakładzie zatrudniającym 
mniej niż 50 pracowników powstała komisja ds. środowiska pracy.

w komisji ds. środowiska pracy pracodawca i pracownicy muszą być reprezen-
towani przez równą liczbę przedstawicieli. komitet powinien składać się co najmniej 
z czterech członków, ale nie powinien składać się z więcej niż ośmiu osób. w przy-
padku sporu między stronami, o liczbie członków komisji decyduje pracodawca. 
komisja powinna reprezentować jak najwięcej różnych grup osób zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie. 

jeżeli firma posiada zakładową służbę zdrowia, musi być ona reprezentowana 
w komisji ds. środowiska pracy. Służba medycyny pracy jest organem doradczym 
i niezależnym oraz reprezentuje zarówno stronę pracodawcy, jak i pracownika.

Wybór członków
pracodawca powołuje swoich przedstawicieli do komisji ds. środowiska pra-

cy. przedstawiciel najwyższego kierownictwa firmy musi zawsze uczestniczyć w pra-
cach komisji.

przedstawiciele pracowników są wybierani. w przypadku, gdy istnieje kilka lo-
kalnych związków zawodowych, które wspólnie organizują większość pracowników, 
mogą one uzgodnić, że wybory odbędą się w wyborach proporcjonalnych lub że 
związki zawodowe wyznaczą przedstawicieli pracowników. w pozostałych przypad-
kach przedstawiciele pracowników są wybierani przez ogół pracowników. członkowie 
wybierani są jednorazowo na dwa lata.

przewodniczący komitetu wybierany jest na rok. przewodniczącym naprzemien-
nie powinien być reprezentant pracowników i pracodawcy. jeżeli strony nie dojdą 
do porozumienia co do tego, czy przewodniczący w pierwszym roku będzie ze stro-
ny pracodawcy czy pracownika, to zostanie to rozstrzygnięte w drodze losowania. 
wskazany jest także wybór sekretarza, celem dokumentowania prac komisji.

zadania i uprawnienia komisji ds. środowiska pracy
komisja ds. środowiska pracy powinna pracować na rzecz w pełni zdrowego śro-

dowiska pracy w zakładzie pracy. komisja uczestniczy w planowaniu prac ochron-
nych i środowiskowych oraz ściśle monitoruje rozwój środowiska pracy. zajmuje się 
kwestiami związanymi ze służbą zdrowia w miejscu pracy i usługami bezpieczeń-
stwa; planowaniem szkoleń i instruktaży w obszarach, które mogą mieć znaczenie 
dla środowiska pracy; opiniuje plany nowych pomieszczeń, procesów lub remontów, 
które mogą mieć istotny wpływ na środowisko pracy; przyjmuje zgłoszenia wypad-
ków, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób, które mogą być spowodowane 
środowiskiem pracy; zapoznaje się z raportami z badań i pomiarów środowiska pracy. 
komisja sporządza coroczny raport ze swojej pracy.

jeśli komisja ds. środowiska pracy uzna, że konieczna jest poprawa ochrony ży-
cia i zdrowia, komisja może zażądać od pracodawcy wdrożenia określonych środków 
w celu poprawy środowiska pracy.

„
Wszystkie firmy 
zatrudniające 
co najmniej 50 
pracowników mają 
obowiązek powołania 
komisji ds. środowiska 
pracy (uaM). jeśli jedna 
ze stron tego wymaga, 
firmy zatrudniające od 
20 do 50 pracowników 
również muszą 
mieć powołaną 
komisję. Norweska 
inspekcja Pracy może 
również nakazać, 
aby w zakładzie 
zatrudniającym mniej 
niż 50 pracowników 
powstała komisja ds. 
środowiska pracy.
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komisja ds. środowiska pracy może postanowić, że ocena warunków pracy bę-
dzie prowadzona przez zewnętrznych ekspertów, specjalistów lub zespół wyznaczony 
przez komisję. aby dowiedzieć się, czy istnieje zagrożenie dla zdrowia, komisja może 
zażądać od pracodawcy przeprowadzenia pomiarów lub innych badań środowiska 
pracy. jeżeli pracodawca nie chce wykonać decyzji komisji, sprawa przekazywana 
jest do norweskiej inspekcji pracy w celu administracyjnego rozstrzygnięcia sprawy.

Rozpatrywanie spraw w komisji
komisja ds. środowiska decyduje, jak często będą odbywały się spotkania, ale 

zwykle odbywają się co najmniej 4 spotkania każdego roku. jeżeli dwóch członków 
tego zażąda, komisja zwołuje dodatkowe posiedzenie. wszyscy pracownicy mogą 
skontaktować się z komisją i poprosić o zajęcie się jakąś sprawą.

Gdy komisja ds. środowiska nie jest w stanie znaleźć rozwiązania, na które wszy-
scy członkowie zgadzają się, przeprowadza się głosowanie. Stanowiska stron i wyni-
ki głosowania są zapisane w protokole posiedzenia. ze wszystkich posiedzeń komisji 
sporządza się raport roczny komisji.

komisja ds. środowiska pracy corocznie składa pracodawcy i organizacjom pra-
cowniczym sprawozdanie ze swojej pracy. przygotowywane raporty są przechowy-
wane w zakładzie i muszą być dostępne na żądanie norweskiej inspekcji pracy. Ra-
port musi zawierać fakty dotyczące komisji, takie jak data powołania komisji, liczba 
głosujących członków, czy służba medycyny pracy jest członkiem komisji, która stro-
na sprawowała przewodnictwo w minionym roku i ile odbyło się posiedzeń, a także 
krótki opis zadań, jakimi zajmowała się komisja i jakie działania podejmowała w ob-
szarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dotyczące szkolenia
członkowie komisji ds. środowiska pracy mają prawo do niezbędnego szkolenia. 

Szkolenie powinno zostać zakończone jak najszybciej po nowych wyborach.
Szkolenie powinno dostarczyć wiedzy z zakresu technicznego bezpieczeństwa 

pracy oraz środowiskowych zagrożeń występujących w miejscu pracy. ważnymi 
obszarami są ergonomia, hałas, oświetlenie, zapobieganie wypadkom, stosowanie 
środków ochrony osobistej. ponadto szkolenie musi zapewnić zapoznanie z prze-
pisami ustawy o środowisku pracy i innymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Szkolenie powinno trwać co najmniej 40 godzin i odbywać się w godzinach pracy. 
jeżeli szkolenie odbywa się w czasie wolnym, wynagrodzenie musi być wypłacane 
tak, jak za zwykłe godziny pracy, bez wynagrodzenia za nadgodziny.

przedstawiciele pracowników mogą na życzenie odbyć szkolenie w formie kursów 
organizowanych przez organizacje pracownicze. pracodawca musi pokryć koszty ta-
kiego szkolenia.
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iV. Polskie regulacje w zakresie 
partycypacji w obszarze 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

„
Reprezentacją 
pracowników 
podczas konsultacji 
przeprowadzanych 
z pracodawcą jest 
zakładowa organizacja 
związkowa. Rola 
związków zawodowych 
jako organu 
przedstawicielskiego 
pracowników, 
jest podstawową 
formą partycypacji 
w tym obszarze.

Warszawa

tematyka partycypacji pracowników w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w polskim prawie jest hybrydą regulacji z lat 80. XX wieku i unijnych regu-
lacji w tym obszarze. związane jest to z tym, że zmiany legislacyjne przeprowadzane 
w ramach akcesji do unii europejskiej, nie były głębokie. przepisy o społecznej in-
spekcji pracy26 i ukształtowania w tym zakresie roli związków zawodowych nie uległy 
istotnym zmianom.

zgodnie z polskimi standardami pracodawcy powinni konsultować się z przedsta-
wicielami pracowników niezależnie od wielkości zakładu i liczby zatrudnionych w nim 
osób. w firmach zatrudniających przynajmniej 50 pracowników powinny być wybiera-
ne rady pracowników, a w zakładach zatrudniających 250 pracowników należy powo-
łać wspólną komisję bezpieczeństwa i higieny pracy. w zakładach, w których istnieje 
związek zawodowy, mogą być wybierani społeczni inspektorzy pracy.

Rola związku zawodowego
Reprezentacją pracowników podczas konsultacji przeprowadzanych z pracodaw-

cą jest zakładowa organizacja związkowa27. Rola związków zawodowych jako or-
ganu przedstawicielskiego pracowników, jest podstawową formą partycypacji w tym 
obszarze. odbywa się ona na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodo-
wych28. zakładowa organizacja związkowa sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem 
w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. związek 
zawodowy ma prawo do wszelkich informacji dotyczących warunków pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. uprawnienie to wynika z art. 28 ustawy o związkach 

26.  ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=wDu19830350163 ).

27.  barbara krzyśków, Związki zawodowe a kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dzie pracy, „polityka Społeczna” 2.39 (2012): 15-19.

28.  ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe-
tails.xsp?id=wDu19910550234 ).
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zawodowych. jednakże bezpośrednie kontrolowanie warunków pracy odbywa się, co 
do zasady, za pośrednictwem społecznego inspektora pracy. 

w razie uzasadnionego podejrzenia, że w zakładzie pracy lub w miejscu wyzna-
czonym przez pracodawcę do wykonywania pracy zarobkowej występuje zagrożenie 
dla życia lub zdrowia osób pracujących, zakładowa organizacja związkowa może wy-
stąpić do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań. o tym 
fakcie równocześnie powiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy. w ta-
kim przypadku pracodawca jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku zawiadomić zakładową organizację związkową o swoim stanowisku. w razie 
przeprowadzenia badań, pracodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wyników badań, udostępnia te wyniki każdej działającej u niego 
zakładowej organizacji związkowej wraz z informacją o sposobie i terminie usunięcia 
stwierdzonego zagrożenia. odrzucenie wniosku przeprowadzenia odpowiednich ba-
dań lub niezajęcie przez pracodawcę stanowiska, wobec tego wniosku w terminie 14 
dni od dnia jego złożenia upoważnia zakładową organizację związkową do przepro-
wadzenia niezbędnych badań na koszt pracodawcy. o zamiarze podjęcia badań, ich 
zakresie oraz przewidywanych kosztach zakładowa organizacja związkowa zawiada-
mia pracodawcę na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. pracodawca 
może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, zwrócić się do właściwe-
go okręgowego inspektora pracy o ustalenie celowości zamierzonych badań lub ich 
niezbędnego zakresu. przeprowadzenie badań wbrew stanowisku inspektora pracy 
zwalnia pracodawcę z obowiązku pokrycia kosztów tych badań.

Przedstawiciele pracowników

Społeczny inspektor pracy
zgodnie z art. 185 § 1 ustawy kodeks pracy społeczny inspektor pracy jest orga-

nem sprawującym kontrolę nad przestrzeganiem prawa, w tym przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy29. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną 
pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, 
określonych w przepisach prawa pracy. 

Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w za-
kładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe. należy jed-
nakże podkreślić, że społeczny inspektor pracy może być wybrany jedynie w zakła-
dzie, gdzie istnieje organizacja związkowa. brak organizacji związkowej uniemożliwia 
dokonanie wyboru społecznego inspektora pracy30 31 32.

 
Wybory i kadencja

Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który 
jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu 
pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. 
zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem 
pracy może być również pracownik zakładu niebędący członkiem związku zawodo-
wego. Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagad-
nień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy. zakładowy społecz-

29.  ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=wDu19830350163 ).

30.  beata Rutkowska, Społeczna Inspekcja Pracy-niedoskonałości regulacji prawnej, „Studia z za-
kresu prawa pracy i polityki Społecznej” 24.4 (2017): 277-291.

31.  paweł pettke, Społeczna inspekcja pracy – instytucja minionego czasu, „praca i zabezpieczenie 
Społeczne” 8 (2009): 8-14.

32.  Teresa Liszcz, Społeczna inspekcja pracy – niezbędny instrument społecznego (związkowego) 
nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, „praca i zabezpieczenie Społeczne” 4 (2019): 2-11.
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ny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do 
której zakład należy i co najmniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie, a oddzia-
łowy lub grupowy społeczny inspektor pracy – co najmniej dwuletni staż pracy w tej 
branży i co najmniej jeden rok pracy w danym zakładzie.

Społecznych inspektorów pracy wybierają pracownicy zakładu pracy. wybory 
społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe 
na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów. Społecznych inspek-
torów pracy wybiera się na okres 4 lat. 

zadania i kompetencje
Społeczni inspektorzy pracy mają szerokie prawa kontrolne, w tym prawo:
 y kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz 

procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;
 y kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień ukła-

dów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 
młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

 y uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczą-
cych ochrony środowiska naturalnego;

 y brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie 
z przepisami prawa pracy;

 y brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, za-
chorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami śro-
dowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych 
środków zapobiegawczych;

 y uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;
 y opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów;
 y podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów 

pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pra-
cy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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zadaniem społecznego inspektora pracy, obok zadań o charakterze kontrolnym, 
jest także uczestnictwo w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 
23712 kodeksu pracy). 

Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu, w każdym czasie, do pomieszczeń 
i urządzeń zakładu pracy celem wykonywania swoich zadań. Społeczny inspektor 
pracy ma także prawo żądać od kierownictwa zakładu i od pracowników wszelkich 
informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego dzia-
łania.

w razie stwierdzenia, że nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, społeczny inspektor pracy informuje o tym kierującego pracami, czyniąc 
jednocześnie stosowny zapis w księdze uwag i zaleceń. Społeczny inspektor pracy 
może wydawać także pracodawcy i osobom kierującym zakładem pracy, w formie 
pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. w ra-
zie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, spo-
łeczny inspektor pracy występuje do kierującego zakładem pracy o natychmiastowe 
usunięcie tego zagrożenia, a w wypadku niepodjęcia odpowiednich działań wydaje, 
w formie pisemnej, zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego 
lub określonych robót. pracodawca lub kierownik zakładu pracy może wnieść sprze-
ciw od zalecenia społecznego inspektora pracy do właściwego inspektora pracy 
państwowej inspekcji pracy. w razie wniesienia sprzeciwu inspektor pracy państwo-
wej inspekcji pracy wydaje decyzję lub podejmuje inne środki prawne przewidziane 
w przepisach o państwowej inspekcji pracy.

w razie stwierdzenia naruszenia przez jakiegoś pracownika przepisów i zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy, społeczny inspektor pracy zwraca uwagę pracownikowi 
na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad. w przypadku, gdy zachowanie 
pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieumiejętność wykonywania pracy w spo-
sób bezpieczny dla siebie lub innych pracowników, społeczny inspektor pracy zwraca 
się do właściwej komórki organizacyjnej o czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy 
i zapoznanie go z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

zasoby, czas wolny, szkolenia
zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag oraz 

oddziałowe (wydziałowe) księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych in-
spektorów pracy. księgi zaleceń i uwag przechowuje się w miejscu ustalonym przez 
pracodawcę oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, or-
ganom samorządu załogi, organom państwowej inspekcji pracy oraz innym organom 
nadzoru i kontroli warunków pracy. zapisy w księgach mają moc dokumentów urzę-
dowych w postępowaniu przed organami państwowymi.

zakład pracy jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpo-
wiednie warunki realizacji ich zadań. koszty związane z działalnością społecznej in-
spekcji pracy ponosi zakład pracy.

Społeczni inspektorzy pracy powinni wykonywać swoje czynności – w zasadzie 
– poza godzinami pracy. w razie konieczności wykonywania swoich czynności w go-
dzinach pracy lub uczestniczenia w naradach i szkoleniach, społeczni inspektorzy 
pracy zachowują prawo do wynagrodzenia. w razie znacznego obciążenia zadania-
mi wynikającymi z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, kierownik zakładu 
pracy na wniosek zakładowych organizacji związkowych może ustalić ryczałtowo do 
60 godzin zwolnienia z wykonywania pracy, z prawem do wynagrodzenia. w zakła-
dach pracy, w których występuje szczególne zagrożenie zdrowia i życia pracowników, 
a warunki pracy wymagają stałego społecznego nadzoru, kierownik zakładu pracy, 
na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może zwolnić społecznego in-
spektora pracy z wykonywania pracy na czas pełnienia przez niego danej funkcji. 
w takim przypadku zakładowy społeczny inspektor pracy zachowuje przez czas peł-
nienia funkcji prawo do wynagrodzenia, jakie przysługiwało mu na stanowisku pracy 
zajmowanym w dniu oddelegowania, z uwzględnieniem zmian tego wynagrodzenia, 
jakie nastąpią w okresie oddelegowania.
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ochrona stosunku zatrudnienia
zakład pracy nie może zmienić, wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę 

z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania 
mandatu oraz w okresie jednego roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przy-
czyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. w takim wy-
padku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody 
statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej.

Przedstawiciel pracowników
w zakładach, gdzie nie ma utworzonej organizacji związkowej i nie wybrano spo-

łecznego inspektora pracy, kwestie związane z bezpieczeństwem pracy powinny być 
konsultowane z przedstawicielem pracowników. przepisy nie wskazują, że w przy-
padku wyboru społecznego inspektora pracy nie jest możliwy wybór innych przedsta-
wicieli pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. 

jeżeli u pracodawcy jest powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, 
konsultacje mogą być prowadzone w ramach tej komisji. u pracodawcy wykonu-
jącego działalność gospodarczą, zatrudniającego co najmniej 50 pracowników, 
konsultacje mogą odbywać się w ramach rady pracowników. w przypadku mniej-
szych przedsiębiorstw oraz w tych, w których nie wybrano rady pracowniczej i nie 
działają organizacje związkowe, pracodawca powinien sam określić tryb wyboru 
przedstawiciela pracowników oraz przeprowadzania z nim konsultacji.

Wybory i kadencja
przedstawiciele pracowników są wybierani przez zakładowe organizacje związko-

we (art. 23713a kodeksu pracy), a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają – 
przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy. przepis jednak nie określa, 
na jakich zasadach ten wybór następuje, w szczególności czy związek ma prawo 
jednostronnego wskazania takiej osoby. przepis nie rozstrzyga także, jak następuje 
wybór w przypadku, gdy na terenie zakładu działa kilka organizacji związkowych. 
wskazanie przedstawicieli ogranicza także do działań określonych w art. 23711a i art. 
23712 kodeksu pracy. Dla innych obszarów konsultacji, przepisy nie wskazują, że 
wybór powinien nastąpić w analogiczny sposób. 

brak jednoznacznego ustawowego wskazania, że reprezentacja pracowni-
cza musi być zawsze wybrana w trybie i na zasadach określonych w art. 23711a i 
art. 23713a ustawy kodeks pracy. w przypadku zakładów do 50 pracowników, jak się 
wydaje, pracodawca ma całkowitą swobodę decydowania o trybie wyboru przedsta-
wicieli pracowników, o ile nie są oni wskazywani przez związki zawodowe. w pozo-
stałych przypadkach, konsultacje, co do zasady, powinny być prowadzone za pośred-
nictwem rady pracowników – jeśli taka została wyłoniona. 

przepisy prawa nie określają, w jaki sposób powinien nastąpić wybór przedstawi-
cieli pracowników jeśli w zakładzie nie działają organizacje związkowe. ustawodawca 
nie wskazuje również liczby przedstawicieli w zakładzie, ani nie określa, czy w danym 
zakładzie pracy do wszystkich czynności, które wymagają uzgodnień lub konsultacji 
z przedstawicielem pracowników, wystarczy jedna osoba, czy też dla każdej czyn-
ności powinien zostać wybrany inny przedstawiciel33. jedyną pośrednią wskazówką 
mówiącą o liczbie przedstawicieli pracowników jest skład komisji bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, gdzie wskazano, że w skład komisji wchodzą w równej liczbie przedsta-
wiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i lekarz 
sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele 
pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. tym samym w zakładzie zatrudniają-
cym 250 pracowników musi być powołanych przynajmniej 3 przedstawicieli pracow-
ników.

przepisy nie określają również, czy przedstawiciel pracowników musi być powo-
łany na stałe lub ściśle wyznaczony okres (kadencję), czy też może być wybierany 

33.  Maciej Ambroziewicz, Zbiorowe uprawnienia konsultacyjne pracowników w dziedzinie bhp, w: 
„Meritum. prawo pracy”, 2020.
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w razie potrzeby. Sprawia to, że przedstawiciele, ad hoc, mogą być oddzielnie wybie-
rani do rozstrzygania poszczególnych spraw. 

ustawodawca założył, że wszystkie kwestie związane z powołaniem przedstawi-
ciela pracowników, jak i zasady jego działania powinny zostać uregulowane w pro-
cedurze wewnętrznej zakładu pracy (w regulaminie pracy, regulaminie wyborów 
przedstawicieli pracowników lub innym wewnętrznym dokumencie). brak uregulowa-
nia powyższych kwestii w przepisach wewnątrzzakładowych nie jest jednak objęte 
żadnymi sankcjami administracyjnymi i nie podlega weryfikacji ze strony państwo-
wej inspekcji pracy. Stan ten sprawia, że pracodawca, bez ustalania szczegółowych 
zasad wyboru, może zwrócić się do pracowników, aby sami wyznaczyli osobę (lub 
osoby), z którą będzie konsultował działania związane z bezpieczeństwem i higieną 
pracy. Może także zostać przyjęta zasada, że pracodawca wyznaczy osobę, która 
ma być przedstawicielem pracowników, a pracownicy poprzez milczącą zgodę (brak 
wyrażenia sprzeciwu) ją zaakceptują. tym samy proces kontroli wyłonienia przedsta-
wiciela jest trudny do weryfikacji pod względem czy istotnie osoba wyznaczona jako 
przedstawiciel załogi posiada mandat do sprawowania tej funkcji. Stan ten jest nieco 
lepszy w przypadku zakładów zatrudniających przynajmniej 50 osób. w zakładach 
zatrudniających 50 lub więcej pracowników mogą działać rady pracowników34. na-
leży jednak zauważyć, że rady pracowników nie są obligatoryjnie tworzone, lecz na 
wniosek pracowników. Skutkuje to tym, że w wielu zakładach pracy, zatrudniających 
więcej niż 50 pracowników, pomimo możliwości utworzenia rady pracowników, taka 
rada nie funkcjonuje. 

z uwagi, że związki zawodowe nie mogą wyznaczać swoich przedstawicieli do 
rady pracowniczej, rada pracownicza w przypadku, gdy w zakładzie działa organiza-
cja związkowa, nie ma dominującej funkcji w obszarze konsultacji z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy. uprawnienia dotyczące konsultacji w obszarze bezpieczeń-
stwa i higieny pracy nie przechodzą w takim przypadku na radę pracowników. nadal 
konsultacje odbywają się wyłącznie ze stroną związkową.

podobna sytuacja występuje, gdy przedstawiciele pracowników do konsultacji 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy zostali wybrani przed powstaniem rady 
pracowników. w takim przypadku formalnie zachowują oni swoje uprawnienia do pro-
wadzenia konsultacji. 

jednak z praktycznego punktu widzenia, nieracjonalne jest utrzymywanie od-
dzielnych przedstawicieli w zakresie konsultacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jeżeli ich uprawnienia do konsultacji może wykonywać rada pracowników. Do-
datkowo, jeżeli w zakładzie została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 
to konsultacje powinny być przeprowadzane w ramach tej komisji, a tym samym nie 
powinny być już prowadzone w ramach rady pracowników. nie ma jednak formalnego 
nakazu stosowania powyższej zasady.35  

Funkcja przedstawiciela pracowników to funkcja społeczna, a tym samym przepi-
sy nie przewidują żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 

nie ma formalnych przeciwwskazań do tego, aby pracownik służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy był przedstawicielem pracowników, o ile oczywiście zostanie 
przez nich wybrany do pełnienia takiej funkcji. nie ma także formalnego zakazu, aby 
przedstawicielami pracowników były osoby kierownictwa. należy jednak zauważyć, 
że we wszystkich takich przypadkach może dochodzić do konfliktu interesów, lub 
fasadowości procesu konsultacji. 

zadania przedstawiciela pracowników w obszarze bezpieczeństwa 
i higieny pracy

przepisy prawa nie określają żadnych zadań stawianych przed przedstawicielem, 
za wyjątkiem skonsultowania zagadnień określonych w przepisach prawa. konsul-
tacje te co do zasady są z inicjatywy lub na wniosek pracodawcy. zakres konsulta-
cji jest opisany w art. 23711a ustawy kodeks pracy. wskazano tam, że pracodawca 

34.  ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsul-
tacji (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wDu20060790550).

35.  Ludwik Florek, Prawo pracowników do informacji i konsultacji, „Monitor prawa pracy” 5 (2006): 
239–240.
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konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

 y zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania no-
wych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich miesza-
nin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,

 y oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych 
prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,

 y tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzania wykonywa-
nia zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzie-
lania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania 
pożarów i ewakuacji pracowników,

 y przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego,

 y szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

oprócz powyższych kwestii obowiązkowej konsultacji lub uzgodnieniu z przedsta-
wicielami pracowników podlegają także obszary, takie jak:

 y ustalenie warunków stosowania telepracy (art.  676 kodeksu pracy);
 y ustalenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz związane z dużym 

wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, których nie wolno wykonywać ponad 8 
godzin na dobę jeśli wykonywane są w porze nocnej (art.  1517 Kodeksu pra-
cy);   

 y ustalenie wykazu prac, które mogą być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji (art.  225 kodeksu pracy);

 y ustalenie stanowisk pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymy-
wać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania (par. 5 rozpo-
rządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów36);

 y ustalenie wykazu prac przy których następuje skrócenie czasu z uwagi na 
pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla 
zdrowia (art. 145 kodeksu pracy). 

zakres podmiotowy zgodnie z art. 23711a i 145 kodeksu pracy obejmuje pracowni-
ków lub ich przedstawicieli oraz pracodawców. ustawodawca założył, że konsultacja 
z pracownikami powinna wyprzedzić podjęcie przez pracodawcę stosownych decyzji, 
celem uwzględnienia w decyzjach pracodawcy stanowiska pracowników. przepisy 

36.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wDu19960600279).
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nie wskazują, w jaki sposób dana konsultacja ma się odbywać, jak powinna być do-
kumentowana, w tym czy fakt przeprowadzenia konsultacji musi być potwierdzony 
na piśmie. w szczególności dotyczy to podmiotów, gdzie nie ma rady pracowników 
lub wybranego społecznego inspektora pracy. Rady pracownicze mogą ustalić z pra-
codawcą zasady przeprowadzania konsultacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy (art. 5 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsul-
tacji). w zakładzie, w którym funkcjonuje komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 
konsultacje, mogą być prowadzone w ramach tej komisji. w obu przypadkach zapis 
ustawowy nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny trybu danej konsultacji a jedynie 
możliwość jej prowadzenia. 

istotne znaczenie ma także fakt, że pracodawca nie jest związany stanowiskiem 
wyrażonym przez przedstawicieli pracowników, a tym samym może nie uwzględniać 
ewentualnych uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez pracowników lub ich przedsta-
wicieli. konsultacja w rozumieniu art. 23711a kodeksu pracy nie oznacza prawa do 
współdecydowania z pracodawcą w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, a jest 
jedynie prawem wyrażania niewiążącej opinii. wyjątek stanowią sytuacje, gdy przepis 
jednoznacznie wymaga zgody pracowników lub ich przedstawicieli na określone roz-
wiązanie. w takim przypadku ostateczna decyzja należy wyłącznie do strony pracow-
niczej i z tego powodu wykracza poza ramy typowej konsultacji. zgody takiej np. wy-
maga wprowadzenie monitoringu pomieszczeń sanitarnych (art. 222 kodeksu pracy). 

pracownicy lub ich przedstawiciele mogą przedstawiać pracodawcy wnioski 
w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych. przepisy jednak i w tym 
zakresie nie wskazują, w jaki sposób i w jakiej formie wnioski te powinny być składa-
ne oraz na jakich zasadach pracodawca powinien je rozpatrzyć.

przedstawiciele pracowników, z wyjątkiem społecznego inspektora pracy, nie 
mają uprawnień kontrolnych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. uprawnie-
nie takie okresowo zyskują jedynie podczas przeprowadzania przeglądów warunków 
pracy w ramach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli taka została utworzona. 

oddzielną kwestią jest udział przedstawiciela pracowników w ustalaniu okoliczno-
ści i przyczyn wypadków przy pracy. u pracodawcy, u którego nie działa społeczna 
inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego – zamiast społecznego inspektora 
pracy – jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający ak-
tualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. przepisy nie wskazują, w jakim trybie powinien on być wybrany. należy 
jedynie domniemać, że zasady wyboru przedstawiciela pracownika w swobodny spo-
sób może określić pracodawca. w skrajnych wypadkach może dojść do wyznacze-
nia takiego przedstawiciela, w sposób arbitralny, przez pracodawcę. trudno bowiem 
spodziewać się, aby przedstawiciel mógł zostać wybrany w sposób samoistny przez 
ogół pracowników. brak więc jest przesłanek do przyjęcia, że przedstawiciela do tych 
czynności może wyłonić rada pracowników. tym niemniej, jeśli w zakładzie funkcjo-
nuje rada pracowników – to może ona zainicjować wybór takiego przedstawiciela. 
w przypadku istnienia w zakładzie reprezentacji związkowej można oczekiwać, że 
taki przedstawiciel zostanie przez nią wskazany, choć przepisy prawa nie regulują 
w sposób szczegółowy tej kwestii. 

częstotliwość spotkań
prawo nie reguluje, jak często powinny odbywać się spotkania przedstawiciela 

pracowników z pracodawcą, o ile nie ma utworzonej w zakładzie komisji bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. należy domniemać, że konsultacje z założenia odbywają się 
jedynie wtedy, gdy pracodawca o nie wystąpi. 

zasoby, czas wolny i szkolenia
przepisy nie formułują żadnych wymagań w zakresie zapewnienia warunków do 

wykonywania funkcji przedstawiciela pracowników. nie określają także szczegól-
nych wymogów w zakresie szkoleń, jakie taki pracownik musi posiadać. tym samym 
przedstawiciele pracowników nie muszą posiadać żadnych szczególnych kwalifika-
cji, ani też spełniać żadnych konkretnych wymagań. jedynie §5 ust. 2 rozporządze-
nia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wskazuje, że 
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osoba wchodząca w skład zespołu powypadkowego powinna posiadać aktualne za-
świadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. nie 
jest to jednak żaden szczególny wymóg, bowiem obowiązek ten dotyczy każdego 
pracownika bez względu na rodzaj wykonywanej przez niego pracy, czy też pełnionej 
funkcji. tym samym każdy przedstawiciel pracowników powinien posiadać aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

co do zasady, konsultacje powinny odbywać się w godzinach pracy. przepisy 
nie regulują w sposób szczegółowy kwestii zapewnienia czasu wolnego na pełnienie 
funkcji przedstawiciela pracowników. 

ochrona stosunku zatrudnienia
pełnienie tej funkcji nie wiąże się z żadnymi przywilejami, w szczególności nie 

przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę (o ile 
pracownik ten nie posiada ochrony z innego tytułu, np. jako członek związku zawo-
dowego).

komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników ma obowiązek powołania 

komisji bezpieczeństwa i higieny pracy jako organu doradczego i opiniodawczego.
w skład komisji bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzą w równej liczbie przed-

stawiciele 
 y pracodawcy, w tym: pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i lekarz 

sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 y przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

przewodniczącym komisji bezpieczeństwa i higieny pracy jest pracodawca lub 
osoba przez niego upoważniona. wiceprzewodniczącym jest społeczny inspektor 
pracy lub przedstawiciel pracowników. 

Wybory
przedstawiciele pracowników do komisji bezpieczeństwa i higieny pracy są wybie-

rani przez zakładowe organizacje związkowe, a w przypadku, gdy u pracodawcy nie 
działają organizacje związkowe, powinni zostać wybrani przez pracowników w trybie 
przyjętym w danym zakładzie pracy. przepisy nie określają, podobnie jak w przy-
padku pozostałych przedstawicieli w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, jaką 
formę takie wybory powinny przybrać. 

Wynagrodzenie członków komisji
za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniach komisji bezpie-

czeństwa i higieny pracy pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia. 

zadania komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
zadaniem komisji bezpieczeństwa i higieny pracy jest dokonywanie przeglądu 

warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie 
podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy 
i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków 
pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. komisja nie posiada żadnych uprawnień decyzyjnych. 
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częstotliwość spotkań
posiedzenia komisji bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w godzinach 

pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

zasoby, czas wolny i szkolenia
pracownicy nie uzyskują dodatkowego czasu wolnego w związku z pełnioną funk-

cją, za wyjątkiem zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia komisji.
komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wykonywaniem zadań, 

może korzystać z ekspertyz lub opinii specjalistów spoza zakładu pracy, ale jedynie 
w przypadkach uzgodnionych z pracodawcą. oznacza to, że jeśli pracodawca nie 
wyrazi zgody na zasięgnięcie opinii lub ekspertyzy, to nie może ona być zlecona. 
ekspertyzy i opinie sporządzane są na koszt pracodawcy.

przedstawiciele pracowników wchodzących w skład komisji bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy nie podlegają szkoleniom przygotowujących ich do pełnionej funkcji, chy-
ba że są społecznymi inspektorami pracy.

ochrona stosunku zatrudnienia
przedstawiciele pracowników wchodzący w skład komisji bezpieczeństwa i higie-

ny pracy nie powinni być pokrzywdzeni w wyniku swoich działań wynikających z peł-
nionej funkcji. nie posiadają jednak szczególnej ochrony przed zwolnieniem z pracy, 
o ile nie posiadają takiej ochrony z tytułu przynależności do związku lub pełnienia 
funkcji społecznego inspektora pracy. 
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V. analiza istniejącego stanu 
partycypacji pracowniczej

zaspokajanie potrzeb wzrostu autonomii pracowników staje się wyzwaniem dla 
pracodawców. prawo wyróżnia dwa poziomy partycypacji pracowniczej: informo-
wanie i konsultowanie. Literatura i normy wyróżniają dodatkowo współdecydowanie 
i uprawomocnienie. Realizacja poziomu informowania i konsultacji odbywa się zarów-
no poprzez partycypację bezpośrednią jak i pośrednią. jak pokazują badania, aktual-
nie dominującym rodzajem partycypacji jest partycypacja bezpośrednia. partycypacja 
pośrednia zazwyczaj występuje w większych organizacjach. badania naukowe oraz 
sprawozdawczość państwowej inspekcji pracy wskazują, że pracodawcy w zdecy-
dowanej większości przypadków nie wypełniają wymagań stawianych przez polskie 
ustawodawstwo w zakresie prowadzenia konsultacji. Statystycznie wyższy poziom 
konsultacji jest w zakładach z wdrożonym systemem zarządzania. wprowadzenie 
systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (niekoniecznie 
musi to być dedykowany system zarządzania dla obszaru bezpieczeństwa i higieny 
pracy) ma zdecydowanie pozytywny wpływ na stopień i jakość konsultacji a także 
umożliwia pracownikom współdecydowanie w wielu obszarach, w tym w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

badania wykazują także, że partycypacja pośrednia za pośrednictwem takich 
organów przedstawicielstwa pracowniczego jak: związki zawodowe, rady pracowni-
ków, komisje bezpieczeństwa i higieny pracy – nie jest aktualnie dominującą formą. 
badania wskazują, że dominuje krytyczny stosunek do partycypacji pośredniej, za-
równo wśród pracodawców jak i pracowników. w znaczącej większości pracodawcy 
niechętnie dopuszczają związki zawodowe do współdecydowania o funkcjonowaniu 
zakładu (często podejmują działania mające na celu niedopuszczenie do utworzenia 
organizacji związkowej), a pracownicy nie wierzą w skuteczność partycypacji pośred-
niej.37

nie lepsza sytuacja istnieje także w przypadku partycypacji bezpośredniej. choć, 
zarówno pracodawcy jak i pracownicy wskazują, że jest to najbardziej oczekiwana 
forma prowadzenia konsultacji, to zaangażowanie w jej realizację jest niewielkie. 
Sami pracownicy nie przejawiają znaczącej aktywności w inicjowaniu konsultacji 
z pracodawcą w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. także pracodawcy rzadko 
z własnej inicjatywy stymulują działania mające pobudzić pracowników do działania 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo należy wskazać, że przepisy 
prawa nie wymuszają na pracodawcy takich działań, a jedynie wymagają wypełnienia 
obowiązku informacyjnego i formalnego przeprowadzenia konsultacji, bez uwzględ-
nienia wyników tych działań podczas podejmowania dalszych działań w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

tym samym niezbędne jest stworzenie bodźców prawnych i kulturowych stymu-
lujących pracodawców i pracowników do podejmowania dyskusji o bezpieczeństwie 
pracy. zmiany te powinny prowadzić do zaznaczenia podmiotowości pracowników 
w procesie zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. pracownicy nie 
powinni być jedynie odbiorcami i biernymi wykonawcami poleceń, lecz kreatorami 
rozwiązań poprawiających warunki pracy. Dbałość o realizację potrzeb i oczekiwań 
pracowników, powinna się przejawiać przede wszystkim poprzez tworzenie realnej 
możliwości ich uczestnictwa w określonych procesach decyzyjnych. 

w przypadku kreowania partycypacji bezpośredniej wiodącą rolę powinien zawsze 
odgrywać pracodawca i osoby najwyższego kierownictwa. to one, poprzez dbałość 
o realizację potrzeb i oczekiwań pracowników, powinny tworzyć klimat zachęcający 
do uczestnictwa pracowników w określonych procesach decyzyjnych. Dany proces 
może być realizowany zarówno w sposób spontaniczny, jak i poprzez wprowadzanie 
systemowych rozwiązań zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. 
jednak jedynie systemowe podejście gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektów. 

37.  anna cierniak-emerych, Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy 
przedsiębiorstwa, wydawnictwo uniwersytetu ekonomicznego we wrocławiu, wrocław (2012).

„
Wprowadzenie 
systemowych rozwiązań 
w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem 
(niekoniecznie musi 
to być dedykowany 
system zarządzania dla 
obszaru bezpieczeństwa 
i higieny pracy) 
ma zdecydowanie 
pozytywny wpływ 
na stopień i jakość 
konsultacji a także 
umożliwia pracownikom 
współdecydowanie 
w wielu obszarach, 
w tym w obszarze 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
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Spontaniczne działanie nie zawsze musi przynosić pożądane rezultaty, gdyż będzie 
ono uzależnione od wielu niekontrolowanych czynników. 

z powyższych względów wskazanym jest budowanie w zakładach pracy syste-
mowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, niezależnie od 
wielkości przedsiębiorstwa. 

partycypację można realizować na wszystkich poziomach, tj. informowania, kon-
sultowania, współdecydowania. pozwala ona na zasięganie opinii pracowników co 
do możliwości i sposobów rozwiązywania konkretnych zadań w przedsiębiorstwie, jak 
i wspólne ustalanie działań, a nawet powierzanie im rozwiązanie problemu poprzez 
delegowanie na nich stosownych uprawnień. partycypacja pracownicza wyposaża 
pracowników w umiejętności, wiedzę i zasoby umożliwiające wdrażanie pomysłów, 
przyczynianie się do podejmowania świadomych decyzji. uczestnictwo pracowników 
zmniejsza stronniczość na stanowiskach kierowniczych, co prowadzi do lepszych 
decyzji strategicznych, a wysiłek, jaki pracownicy wnoszą do zadania, zwiększa się 
wraz z ich aktywnym udziałem i wewnętrzną motywacją38.

partycypacja bezpośrednia jest formą zalecaną w systemach zarządzania bez-
pieczeństwem pracy. także ramowa dyrektywa w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
pracy odnosi się do tego rodzaju partycypacji, choć jej nie narzuca jako jedyne możli-
we rozwiązanie. należy zauważyć, że dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, co do zasady, wskazują na bezpośrednie relacje między pracodawcą, osobami 
kierownictwa i pracownikami. Dyrektywa w sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy nie nakazuje wy-
boru przedstawicieli pracowników i powoływania gremiów takich jak komisja bezpie-
czeństwa i higieny pracy. nie oznacza to jednak, że dyrektywa partycypacji pośred-
niej nie dopuszcza. tę kwestię dyrektywy pozostawiają ustawodawstwu krajowemu 
wskazując, że równe prawa do konsultacji mają pracownicy jak i ich przedstawiciele, 
ze szczególną rolą związków zawodowych.

polski kodeks pracy nie pozostawia jednak pełnej swobody w zakresie trybu kon-
sultacji i bezpośrednio wskazuje na obowiązek wyboru przedstawicieli pracowników. 
przedstawiciele pracowników wybierani przez zakładowe organizacje związkowe lub 
pracowników w trybie przyjętym w zakładzie pracy – z założenia mają być pośred-
nikami podczas przekazywania informacji z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz prowadzenia w tym obszarze konsultacji. Rozwiązanie to zasadniczo jest ugrun-
towane w legislacji większości krajów europejskich. także akcent wyznaczania tych 
przedstawicieli przez reprezentacje związkowe jest dominujący w europejskim usta-
wodawstwie. tym samym partycypacja bezpośrednia, pomimo swoich niewątpliwych 
zalet, nie znalazła odzwierciedlenia w krajowych, w tym polskich przepisach prawa. 
niewątpliwie związane jest to z silnymi uwarunkowaniami historycznymi, w tym doce-
nieniem roli organizacji związkowych.

tam gdzie funkcjonują organizacje związkowe partycypacja bezpośrednia nie 
może występować jako podstawowa forma komunikowania się w obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy. także biorąc pod uwagę ustawowe uwarunkowania, obo-
wiązkowe jest sformalizowanie elementów partycypacji poprzez wyznaczenie przed-
stawiciela pracowników. nie oznacza to jednak, że partycypacja bezpośrednia nie 
jest dopuszczalna. istnieje bowiem możliwość wprowadzenia modeli hybrydowych, 
łączących obie formy partycypacji. wprowadzenie modelu hybrydowego wydaje się 
optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym z jednej strony formalizację procesu kon-
sultacyjnego a z drugiej strony korzystanie z dobrodziejstwa bezpośredniego kontak-
tu między pracownikami a osobami kierownictwa.  

38.  konrad niziołek, katarzyna boczkowska, Znormalizowane systemy zarządzania w świetle party-
cypacji pracowników w zakresie bhp – wyniki badań, Wybrane aspekty zarządzania procesami, 
projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach. wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
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Vi. Propozycje legislacyjne
w rozdziale przedstawiono kierunki zmian legislacyjnych mających na celu 

wzmocnienie partycypacji pracowniczej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przedstawiciel pracowników

Reprezentacja
istotnym problemem, jaki występuje w polskich przepisach, jest brak ujednolico-

nych zasad wyznaczania przedstawicieli pracowników do konsultacji w obszarze bez-
pieczeństwa i higieny pracy. w przypadku braku reprezentacji związkowej, zasady 
wyboru przedstawicieli pracowników określa pracodawca. 

ustawodawca umożliwia pracodawcy wybranie wielu przedstawicieli pracowni-
ków, w zależności od przedmiotu konsultacji. przedstawiciel wybrany na podstawie 
art. 23712 kodeksu pracy nie jest przedstawicielem, z którym pracodawca musi pro-
wadzić konsultacje np. z art. 676, art. 1517, art. 225 kodeksu pracy. nie jest także 
przedstawicielem pracowników w zespole powypadkowym. nawet w przypadku wy-
brania społecznego inspektora pracy, prawo nie wskazuje, że jest on osobą, która 
reprezentuje pracowników we wszystkich konsultacjach w obszarze bezpieczeństwa 
i higieny pracy (nie wskazuje tego także tryb wyboru przedstawicieli określony w art. 
23713a kodeksu pracy, choć w tym wypadku związki zawodowe mogą bezpośrednio 
wskazać społecznego inspektora pracy). tym samym pracodawca może doprowa-
dzić do alternatywnego wyboru przedstawiciela pracowników, wobec społecznego 
inspektora pracy. 

wybór wspólnego przedstawiciela (lub przedstawicieli) do wszystkich obsza-
rów konsultacyjnych i reprezentacji pracowników wydaje się rozwiązaniem bardziej 
korzystnym, przy równoczesnym stworzeniu ram ochrony stosunku pracy dla tego 
przedstawiciela. w szczególności jest to wskazane w przypadku zakładów, w których 
funkcjonuje komisja bezpieczeństwa i higieny pracy. w takim przypadku prowadze-
nie konsultacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy poza komisją jest rozwią-
zaniem niewskazanym. wszyscy przedstawiciele pracowników, jeśli zostali wybrani 
przed utworzeniem komisji powinni automatycznie stawać się członkami tej komisji.
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prowadzenie przez pracodawcę konsultacji poza komisją może wskazywać, że 
pracodawca nie akceptuje przedstawicieli wyłonionych do prac w komisji, lub z po-
wodu braku możliwości znalezienia porozumienia w ramach komisji szuka innych 
możliwości zawarcia porozumienia. taka sytuacja powinna być niedopuszczalna. 

to samo dotyczy społecznego inspektora pracy, który jeśli został wyłoniony, po-
winien automatycznie stawać się przedstawicielem pracowników w obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a zakładowy społeczny inspektor pracy powinien stawać 
się zakładowym przedstawicielem pracowników i koordynować pracę pozostałych 
przedstawicieli pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. 

tym samym w przypadku utworzenia komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 
wszystkie konsultacje powinny być prowadzone obowiązkowo za pośrednictwem tej 
komisji, a społeczny inspektor pracy, jeśli został wybrany, powinien być wiodącym 
reprezentantem pracowników we wszystkich konsultacjach w obszarze bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia.  

Sformalizowane prowadzenie konsultacji w ramach komisji nie musi oznaczać, 
rezygnacji z partycypacji bezpośredniej. konsultacje w ramach oficjalnych gremiów 
powinny mieć na celu określenie głównych kierunków działań w obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy. partycypacja bezpośrednia powinna być prowadzona rów-
nolegle, wzmacniając zaangażowanie pracowników, a także włączając ich w realiza-
cję założonych celów.

Liczba przedstawicieli 
polskie regulacje prawne nie określają liczby przedstawicieli pracowników. ta 

kwestia powinna zostać uregulowana poprzez wskazanie, że w zakładzie zatrudnia-
jącym powyżej 50 pracowników powinien być wybrany przynajmniej jeden przedsta-
wiciel pracowników. zgodnie z art.  23712 ustawy kodeks pracy w zakładzie zatrud-
niającym więcej niż 250 pracowników powinno być przy najmniej 3 przedstawicieli 
pracowników. większa liczba przedstawicieli pracowników powinna być związana 
z wielkością zatrudnienia, charakterem prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
poziomem zagrożeń występujących w miejscach pracy.  

ciekawym rozwiązaniem norweskiego systemu ochrony pracy jest wyznaczanie 
obszarów ochrony. jednakże w polskich warunkach łatwiejsze byłoby wprowadzenie 
rozwiązań zaczerpniętych wprost z ustawy o społecznej inspekcji pracy, tj. oddziało-
wych (wydziałowych) i grupowych (dla określonej grupy zawodowej, np. spawaczy). 
w danym przypadku, pracownicy powinni mieć prawo powoływania z własnej inicja-
tywy kolejnych swoich przedstawicieli. 

niezależnie od powyższego powinno być ustawowe obligatoryjne zobowiązanie 
wyznaczania kolejnych przedstawicieli wraz ze wzrostem liczby pracujących, np. mi-
nimum jeden przedstawiciel na kolejnych 600 pracujących39. Równocześnie prawo 
powinno dawać możliwość, aby inspektor pracy państwowej inspekcji pracy admi-
nistracyjnie mógł nakazać zwiększenie liczby przedstawicieli pracowników w sytu-
acjach, gdy stan warunków pracy wskazuje na taką konieczność. 

w przypadku większej liczby przedstawicieli pracowników powinien być wybrany 
spośród nich zakładowy przedstawiciel koordynujący ich pracę. istotne jest także, 
aby wszyscy przedstawiciele pracowników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy au-
tomatycznie stawali się członkami komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli taka 
jest tworzona. 

Wybór 
Sformalizowanie wyborów przedstawiciela pracowników powinno zakładać, że 

wybór pracowników powinien następować przez ogół pracowników, na podobnych 
zasadach jak w ustawie o społecznej inspekcji pracy. zasada ta powinna dotyczyć 
także zakładów, w których działają organizacje związkowe. 

39.  analogia do liczby pracowników służby bhp.

tym samym 
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kandydatów powinni zgłaszać sami pracownicy (lub wskazywani przez organi-
zację związkową). kandydatem na przedstawiciela pracowników powinna, co do za-
sady być osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy. nie można jednak wyklu-
czyć, że takim kandydatem może być osoba zatrudniona na innej podstawie. 

kwestią oddzielną jest proces tworzenia reprezentacji „pracowniczej” w organiza-
cjach, gdzie zatrudnienie nie jest realizowane w oparciu o umowy o pracę, lecz kon-
trakty, samozatrudnienie lub inne formy elastycznego zatrudnienia. problemem jest 
tu tworzenie reprezentacji w organizacjach opartych na outsourcingu, np. w branży 
budowlanej lub leśnictwie, gdzie szereg małych przedsiębiorców współpracuje z jed-
ną „dużą” organizacją. w takim przypadku organizacje te powinny posiadać syste-
mowe rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy podwykonawców 
lub też zostać objęte zewnętrzną społeczną kontrolą. 

w małych zakładach, w przypadku niezgłoszenia przez pracowników żadnego 
kandydata, konsultacje powinny być prowadzone z ogółem pracowników. prowadze-
nie tych konsultacji powinno być dokumentowane. 

w większych zakładach, powyżej 50 pracowników, ustanowienie przedstawiciela 
pracowników powinno być obligatoryjne. 

pracodawca powinien mieć obowiązek poinformowania ogółu pracowników o wy-
braniu przedstawiciela pracowników, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy 
ogłoszeń lub w inny przyjęty sposób. ustanowienie przedstawiciela pracowników po-
winno następować na wyznaczony okres, np. na 4 lata.

Szkolenie
przedstawiciel pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy powinien 

posiadać odpowiednią wiedzę. w tym celu pracodawca powinien zapewnić mu od-
bycie stosownego szkolenia w okresie 6 miesięcy od momentu wybrania na przed-
stawiciela pracowników. najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby szkolenia takie były 
organizowane przez organizacje związkowe – co wzmacniałoby współpracę między 
przedstawicielami pracowników a tymi organizacjami. 

przedstawiciel pracowników powinien mieć także prawo do dokształcania w ob-
szarze związanym z pełnioną funkcją. należy ustalić minimalny wymiar czasowy 
i programowy takich szkoleń. co do zasady program i wymiar szkolenia powinien być 
zbliżony do programu szkolenia pracodawców, wykonujących zadania służby bezpie-
czeństwa i higieny pracy40. na czas szkolenia przedstawiciel pracowników powinien 
posiadać prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

czas pracy i uprawnienia
przedstawiciel pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy powinien 

nie tylko posiadać uprawnienia konsultacyjne, lecz także móc podejmować odpo-
wiednie działania kontrolne. podobnie jak społeczny inspektor pracy, powinien posia-
dać możliwość:

 y kontrolowania stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych 
oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

 y kontrolowania przestrzegania przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych;

 y uczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
postępowaniach związanych z analizą przyczyn chorób zawodowych. 

zadania te przedstawiciel pracowników powinien móc wykonywać w godzinach 
pracy, ale w rozsądnym wymiarze. czas, jaki przedstawiciel pracowników powinien 
móc przeznaczyć na swoją działalność powinien być uzależniony od liczby pracują-

40.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=w-
Du20041801860).
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cych i wielkości zagrożeń. należy przyjąć, że na każde 600 pracujących przedsta-
wicielowi pracowników (lub łącznie wszystkim przedstawicielom, jeśli wybrano ich 
więcej niż jednego) należy zapewnić przynajmniej 60 godzin zwolnienia w miesiącu 
(co daje 0,1 godziny na 1 pracującego41). Do tego czasu nie powinno się także wli-
czać czasu poświęconego na uczestnictwo w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa 
i higieny pracy. niezależnie od powyższego przedstawiciel powinien mieć zagwaran-
towane prawo odejścia od swoich normalnych zadań w każdej sytuacji, gdy istnieje 
taka uzasadniona potrzeba.

ta sama zasada dotyczyłaby społecznego inspektora pracy, jeśli taki został wy-
brany, gdyż – jak wcześniej wskazano – powinien on być automatycznie traktowany 
jako przedstawiciel pracowników we wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

w zakładach, w których nie powołano komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, 
pracodawca powinien mieć obowiązek założenia i prowadzenia książki konsultacji 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, w której odnotowywane będą wszystkie 
czynności z uczestnictwem przedstawiciela pracowników (lub ogółu pracowników, je-
śli takiego przedstawiciela nie wybrano) wraz z podaniem ewentualnych uzgodnień 
czy też wskazaniem rozbieżności zdań. Do książki tej przedstawiciel pracowników 
powinien także móc wpisywać ewentualne wnioski w sprawie eliminacji lub ograni-
czenia zagrożeń zawodowych.

ochrona zatrudnienia
przedstawiciel pracowników powinien posiadać ustawową ochronę zatrudnienia. 

ciekawym rozwiązaniem jest tu norweskie rozwiązanie, które praktycznie uniemoż-
liwia zwolnienie przedstawiciela pracownika bez uzasadnienia i kontroli ze strony 
związku zawodowego. w przypadku braku reprezentacji związku zawodowego, funk-
cję opiniodawczą może stanowić inspektor pracy państwowej inspekcji pracy, jak to 
ma miejsce np. we francuskim systemie prawnym. 

inną kwestią jest opieszałość sądów w rozpatrywaniu odwołań. ciekawym nor-
weskim rozwiązaniem w zakresie ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy jest 
wydłużenie okresu wypowiedzenia do czasu wydania wyroku przez Sąd pracy w każ-
dym przypadku, gdy związek reprezentujący pracowników nie przychyli się do ar-
gumentacji wskazanej w wypowiedzeniu. polskie doświadczenie wskazuje, że brak 
takiego rozwiązania w polskim ustawodawstwie powoduje, iż w wielu przypadkach 
przedsiębiorcy stosują wobec nieakceptowanych przez siebie przedstawicieli pra-
cowników politykę faktów dokonanych. pracodawcy rozwiązują stosunek pracy, zda-
jąc sobie sprawę, że nawet niekorzystny dla nich wyrok sądowy nie musi skutkować 
faktycznym powrotem pracownika do pracy. alternatywą norweskiego rozwiązania 
mógłby być wydłużony okres wypowiedzenia do 3 miesięcy. Równocześnie sądy po-
winny być zobowiązane do rozpatrywania sprawy w przyspieszonym trybie, tak aby 
wyrok, mógł być wydany w okresie 3 miesięcznego wypowiedzenia. 

komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
utworzenie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być uzależnione nie 

tylko od liczby zatrudnionych pracowników, lecz także od wielkości zagrożeń wystę-
pujących w zakładzie. wskaźnik tworzenia komisji od 250 pracowników akceptowal-
ny może być w zakładach o najniższej kategorii ryzyka42. w przypadku zakładów 
o wyższej kategorii ryzyka komisja powinna być tworzona już przy mniejszym zatrud-
nieniu, np. od 50 osób zatrudnionych.

41.  np. przy zatrudnieniu 50 osób, przedstawiciel pracowników miałby w miesiącu zagwarantowane 
5 godzin czasu pracy wyłącznie na czynności związane z pełnioną funkcją. 

42.  par. 3 rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie spo-
łeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodo-
wych i ich skutków (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wDu20210000489).
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należy także wskazać, że tworzenie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy po-
winno odnosić się do wszystkich zatrudnionych, niezależnie od formy zatrudnienia, 
w tym uwzględniając zatrudnionych u podwykonawców a realizujących pracę na tym 
samym terenie zakładu. powyższe wynika, z faktu, że w wielu współczesnych przed-
siębiorstwach osoby zatrudnione przez podwykonawców zasadniczo wpływają na 
liczbę osób pracujących w tym samym miejscu. taka sytuacja występuje zarówno 
w zakładach produkcyjnych jak i np. sklepach wielkopowierzchniowych. w danym 
przypadku komisje bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być tworzone wspól-
nie dla wszystkich pracodawców (ponad zakładowe) i składać się z przedstawicieli 
wszystkich grup pracujących, z różnych organizacji. 

informacja o składzie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być infor-
macją dostępną dla wszystkich pracowników, np. wywieszoną na tablicy ogłoszeń. 

prace komisji powinny być obowiązkowo dokumentowane poprzez sporządzanie 
protokołu z posiedzenia komisji.  

Społeczna inspekcja pracy
ustawa o społecznej inspekcji pracy wymaga dostosowania do aktualnych uwa-

runkowań gospodarczych. w szczególności niezbędne jest doprecyzowanie szeregu 
zapisów w zakresie wyboru społecznych inspektorów pracy, zakresu ich działalności, 
podziału kompetencji oraz ochrony prawnej. niezbędne jest także stworzenie warun-
ków profesjonalizacji społecznych inspektorów pracy, tak aby mogli być oni partnera-
mi dla pracodawców i służb wewnątrzzakładowych. problematyka zmian w obszarze 
funkcjonowania społecznej inspekcji pracy wymaga oddzielnych szczegółowych ana-
liz wykraczających poza niniejsze opracowanie 43 44 45 46 47.

korzystając z doświadczeń norweskich, warta rozważenia jest koncepcja regio-
nalnych społecznych inspektorów pracy, będących odpowiednikiem państwowej 
inspekcji pracy na poziomie samorządowym. Rozwiązanie to w istotny sposób 
wzmocniłoby działalność nadzorczą i kontrolną w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności w sytuacji stosunkowo mało rozbudowanej sieci48 inspekto-
ratów państwowej inspekcji pracy i niewielkiej liczby inspektorów pracy w nich za-
trudnionych49 50 51. Regionalnymi inspektorami pracy mogliby być np. przedstawicie-
le organizacji związkowych delegowani do tych czynności. niewątpliwie powinni oni 
posiadać podobne uprawnienia kontrolno-nadzorcze jak społeczni inspektorzy pracy 

43.  na marginesie należy wskazać na liczne publikacje wskazujące na konieczność zmian ustawo-
wych określających funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy – celem dostosowania do aktual-
nych warunków społeczno-gospodarczych.

44.  https://solidarnoscpip.org.pl/wyzwania-stojace-przed-spoleczna-inspekcja-pracy-xxi-wieku/ 

45.  beata Rutkowska, Społeczna Inspekcja Pracy – niedoskonałości regulacji prawnej, „ Studia 
z zakresu prawa pracy i polityki Społecznej” 24.4 (2017): 277-291. 

46.  paweł pettke, Społeczna inspekcja pracy – instytucja minionego czasu, „praca i zabezpieczenie 
Społeczne” 8 (2009): 8-14. 

47.  barbara krzyśków, Związki zawodowe a kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dzie pracy, „polityka Społeczna” 2.39 (2012): 15-19. 

48.  w 2020 r. państwowa inspekcja pracy zatrudniała 2660 pracowników w Głównym inspektoracie 
pracy, 16 okręgowych inspektoratach pracy, 43 oddziałach terenowych i ośrodku Szkolenia pip 
we wrocławiu.

49.  w polsce działa około 200 tys. przedsiębiorstw zatrudniających około 16 milionów osób. w pań-
stwowej inspekcji pracy zatrudnionych jest około 1600 inspektorów pracy. Statystycznie jeden 
inspektor pracy przypada na 10 tysięcy pracujących i 125 przedsiębiorstw. 

50.  Rezolucja parlamentu europejskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie skutecznych inspekcji 
pracy jako strategii poprawy warunków pracy w europie (2013/2112(ini)) (https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/ta-7-2014-0012_pL.pdf ).

51 https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/postulat-16-zwiekszenie-skutecznosci-i-efektywnosci-
dzialania-panstwowej-inspekcji-pracy 
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i móc prowadzić kontrole we wszystkich podmiotach zatrudniających pracowników. 
takie rozwiązanie wymagałoby jednak dość poważnych zmian legislacyjnych. 

Promocja systemów zarządzania 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Systemowe zarządzanie generuje ustalenie i opublikowanie polityki bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, wyznaczenie odpowiedzialności poszczególnych osób za bez-
pieczeństwo i higienę pracy, stałe podnoszenie kwalifikacji i szkolenie członków naj-
wyższego kierownictwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. wpływa także na 
kształtowanie procesów decyzyjnych, w tym określenie odpowiedzialności i upraw-
nień w procesie podejmowania decyzji. umożliwia także decentralizację zarządzania 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy przy zachowaniu kontroli nad kluczo-
wymi celami dotyczącymi odpowiedzialności społecznej w obszarze bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia. najważniejszym elementem systemowego zarządzania jest 
aktywny udział pracowników i ich przedstawicieli nie tylko w podejmowaniu decyzji 
dotyczących ich bezpieczeństwa i zdrowia, lecz także podnoszenie ogólnej kultury 
bezpieczeństwa pracy.

organizacja wdrażająca system zarządzania jest zobowiązana ustanowić, wdro-
żyć i utrzymywać procesy konsultacji i współudziału pracowników na wszystkich wła-
ściwych poziomach i w odniesieniu do wszystkich właściwych funkcji, a tam, gdzie 
istnieją, również przedstawicieli pracowników, w opracowywaniu, planowaniu, wdra-
żaniu, ocenie efektów działania i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy. organizacje, w których wdrożono system zarządzania bez-
pieczeństwem pracy, obligatoryjnie są zobowiązane do zapewnienia czasu, szkoleń 
i zasobów niezbędnych do konsultacji i współudziału pracowników. pracodawcy są 
zobowiązani zapewnić dostęp do jednoznacznych, zrozumiałych i istotnych infor-
macji na temat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemowe 
zarządzanie charakteryzuje się aktywnym współudziałem pracowników, współpracą 
i komunikacją, które opierają się na wzajemnym zaufaniu, wspólnym postrzeganiu 
znaczenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, przez aktywne zaangażo-
wanie w dostrzeganie szans w zakresie bezpieczeństwa i przekonanie o skutecz-
ności środków zapobiegawczych i ochronnych. ważnym elementem systemu jest 
zachęcanie pracowników do zgłaszania incydentów, zagrożeń, ryzyk i szans oraz 
chronienie pracowników przed represjami, takimi jak groźba zwolnienia lub postępo-
wanie dyscyplinarne52. 

tym samym promocja systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pra-
cy jest znakomitym sposobem na ugruntowanie partycypacji pośredniej i aktywację 
partycypacji bezpośredniej w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

niezbędne jest jednak stworzenie ram prawnych motywujących do wdrażania 
systemowych rozwiązań. elementem motywującym mogłaby być obniżona składka 
na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. poziom obniżenia składki po-
winien być znaczący (przynajmniej 10 proc.), tak aby zakłady były zainteresowane 
wdrożeniem tego procesu. Dodatkowym czynnikiem wsparcia powinny stać się także 
dotacje ze środków na prewencję wypadkową, które zakładom ułatwiłyby wdrożenie 
takich systemów53.

Stwierdzenie czy organizacja wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem 
i higieny pracy powinno być, co do zasady, oparte na certyfikacji systemu przez akre-
dytowaną firmę certyfikującą. 

52. pn-iSo 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -– wymagania i wy-
tyczne stosowania.

53. art. 37 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wDu20021991673).
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kampanie informacyjne
obok zmian legislacyjnych niezbędne jest stworzenie atmosfery zachęcającej do 

realizacji celów wyznaczonych przepisami prawa. najlepszym działaniem są tu róż-
nego rodzaju kampanie informacyjne. Dobrym przykładem może być tu europejska 
kampania „partnerstwo dla prewencji” jaka była prowadzona w latach 2012-201354. 
kampanie prócz ogólnego waloru informacyjnego powinny dostarczać:

 y narzędzi wspierających promowanie prewencji i kształtowanie kultury bezpie-
czeństwa, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw;

 y prostych materiałów informacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem zawo-
dowym55 56.

aby kampanie takie mogły być skutecznie realizowane niezbędne jest zagwaran-
towanie odpowiednich środków finansowych i organizacyjnych do ich prowadzenia. 
przepisy prawa powinny przewidywać niezbędne środki na prowadzenie kampanii 
w powyższym zakresie, np. poprzez utworzenie funduszu na rzecz partycypacji pra-
cowniczej. instytucje badawcze, oświatowe oraz organizacje związkowe powinny 
mieć możliwość ubiegania się o środki pieniężne na realizację różnego rodzaju pro-
jektów mających na celu wzmocnienie partycypacji pracowniczej, w tym prowadzenie 
kampanii informacyjnych, opracowywanie materiałów informacyjnych, prowadzenie 
szkoleń i innych narzędzi wspierających promowanie szeroko rozumianej partycypa-
cji pracowniczej.

54. kampania 2012-2013 – „partnerstwo dla prewencji” (https://www.ciop.pl/ciopportalwaR/
appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=p640129441340352936100&html_tresc_root_
id=13914&html_tresc_id=300001631&html_klucz=13914&html_klucz_spis=&_prvpage=1143 ).

55. komisja europejska: bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczą każdego. praktyczny przewodnik 
dla pracodawców (https://ec.europa.eu/social/blobServlet?docid=16893&langid=pl ).

56. ciop: udział pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy 
(https://www.ciop.pl/ciopportalwaR/file/3001664/pdp_udzial_pracownikow.pdf ).
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Podsumowanie
zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne przedsiębiorstwa i umożli-

wienie im wpływania na podejmowane decyzje, które ich dotyczą, pozwala znaleźć 
zrównoważone i odpowiedzialne wewnątrzzakładowe rozwiązania kształtujące kultu-
rę bezpieczeństwa pracy.

niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia aktywności pra-
cowników i ich przedstawicieli w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania 
te powinny być prowadzone zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i prawnej. 

w płaszczyźnie społecznej ważnym elementem powinno być wykazanie stronom 
stosunków zatrudnienia, tj. pracodawcom i pracownikom, że wspólne działania w ob-
szarze bezpieczeństwa i higieny pracy są korzystne nie tylko w aspekcie ochrony 
zdrowia pracowników, lecz także na płaszczyźnie produktywności i wizerunku przed-
siębiorstw. w szczególności istotnym jest, aby pracodawcy byli zainteresowani wpro-
wadzaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz kształto-
waniem wysokiej kultury bezpieczeństwa. w tym celu niezbędne jest kierowanie do 
pracodawców stosownych kampanii informacyjnych promujących systemowe zarzą-
dzanie w obszarze bezpieczeństwa pracy. prowadzenie kampanii promujących par-
tycypację pracowniczą powinno prowadzić do zmiany podejścia pracodawców do roli 
i funkcji przedstawicieli pracowników, w tym związków zawodowych. kampanie po-
winny ukazywać korzyści, jakie można uzyskać poprzez wprowadzanie do zakładów 
pracy zasad partycypacji pracowniczej i jej rozwijanie. z drugiej strony niezbędne jest 
kierowanie do pracobiorców kampanii informacyjnych zachęcających do zrzeszania 
się w ramach związków zawodowych, wybierania swoich przedstawicieli ds. bezpie-
czeństwa i higieny pracy, powoływania rad pracowników. 

w zakresie rozwiązań prawnych powinny one koncentrować się na uporządko-
waniu przepisów dotyczących powoływania przedstawicieli pracowników w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy. zmiany powinny dotyczyć także ram prawnych funk-
cjonowania społecznych inspektorów pracy. 

niezbędne jest także prowadzenie badań naukowych w obszarze partycypacji 
pracowniczej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. w szczególności badania 
powinny dotyczyć kwestii motywowania pracowników do angażowania się w dzia-
łalność społeczną. kwestie te powinny leżeć w centrum zainteresowań centralnego 
instytutu ochrony pracy oraz ogólnopolskich organizacji związkowych. 



Projekt Godna praca to bezpieczna praca 
realizowany jest przez Region Gdański  
NSzz „Solidarność”

Region Gdański nSzz „Solidarność” jest jedną z 33 regionalnych struktur największej 
centrali związkowej w polsce. Gdańska „Solidarność” posiada dziesięć oddziałów i biur 
terenowych. w zarządzie Regionu zarejestrowanych jest obecnie 360 organizacji zakła-
dowych zrzeszających około 38 tys. członków.

wśród celów statutowych związku znajdują się:

 y zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wy-
nagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 y podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizo-
wania interesów pracodawcy z interesami pracowników,

 y wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
 y podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka.
 y nSzz „Solidarność” na szczeblu krajowym, jako organizacja reprezentatywna jest 

członkiem Rady Dialogu społecznego, na szczeblu regionalnym natomiast woje-
wódzkich rad dialogu społecznego. w wielu zakładach pracy bierze udział w nego-
cjacjach zbiorowych.

Region Gdański nSzz „Solidarność” posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji 
projektów zarówno innowacyjnych jak i szkoleniowych. pozyskiwaniem funduszy struktu-
ralnych i realizacją związanych z nimi projektów w Regionie Gdańskim zajmuje się Dział 
programów europejskich. 



Projekt finansowany jest  
z Funduszy Norweskich 2014-2021

Fundusze norweskie i fundusze EoG reprezentują wkład 
Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej 
i sprzyjającej integracji społecznej.

bardziej przejrzysty i uczciwy rynek pracy jest głównym ob-
szarem programu Funduszy Norweskich w Polsce. Program 
„Dialog społeczny – godna praca” wspiera współpracę mię-
dzy pracodawcami, pracownikami i władzami publicznymi 
w zakresie promowania uczciwych i godnych warunków za-
trudnienia, rozwoju rynku pracy oraz integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EoG Norwegia 
przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych 
i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych 
z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południo-
wej i obszaru Morza bałtyckiego. Norwegia ściśle współpra-
cuje z uE w ramach Porozumienia o Europejskim obszarze 
Gospodarczym (EoG).


