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W dniu 19 lutego br. odbyło się kolejne posie-

dzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, 

pod przewodnictwem posła Janusza Śniadka. 

Rada na początku przyjęła stanowisko w spra-

wie wpływu zaufania społecznego na bezpie-

czeństwo pracy, podsumowujące dyskusję  

ze styczniowego posiedzenia. 

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zwró-

cił się także do Rady z prośbą o wyrażenie opinii 

na temat wniosku dotyczącego zamiaru powołania 

3 Okręgowych Inspektorów Pracy: Pani Małgorza-

ty Wojdy- na stanowisko Okręgowego Inspektora 

Pracy w Lublinie, Pana Jarosława Kowalczyka – 

na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy  

w Olsztynie i Pana Jerzego Łabońskiego na sta-

nowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej 

Górze. Po krótkiej dyskusji na temat kandydatów, 

w głosowaniu tajnym Rada pozytywnie zaopinio-

wała wskazane osoby na stanowiska kierownicze 

w wymienionych okręgach. 

 

Punktem właści-

wym porządku ob-

rad było omówienie 

problematyki nara-

żenia na działanie 

smogu w kontekście 

zagrożeń środowiska pracy i ochrony przed nim 

pracowników. Wprowadzenie do dyskusji oraz 

badania naukowe i wnioski zaprezentowali przed-

stawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – 

Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Minister-

stwa Środowiska i Głównego Inspekto-

ratu Ochrony Środowiska. 

Smog to bardzo ciekawe zjawisko  

z punktu widzenia skutków zdrowot-

nych, narażenia i ochrony pracownika 

w środowisku pracy. 

Jest definiowany zgodnie z Polską Normą  

jako: ,,intensywne zanieczyszczenie atmosfery 

przez aerozole, spowodowane częściowo procesa-

mi naturalnymi, a częściowo działalnością czło-

wieka” (źródło: PN-ISO 4225:1999Jakość powie-

trza - Zagadnienia ogólne -Terminologia). Potocz-

nie mówi się, że to „…nienaturalne zjawisko at-

mosferyczne polegające na współwystępowaniu 

zanieczyszczeń powietrza oraz braku wiatru  

i znacznej wilgotności powietrza - mgły”. Skład 

chemiczny smogu też jest bardzo ciekawy – to 

substancje chemiczne osadzone na cząstkach, któ-

re stwarzają zagrożenie dla zdrowia i środowiska 

m.in. wielopierścieniowe węglowodory aroma-

tyczne, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie 

(w tym o działaniu rakotwórczym), dioksyny, 

alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzy-

bów), gazy i pary substancji chemicznych  

m.in. ditlenek azotu, ditlenek siarki, tlenek węgla, 

ozon, benzen. 

W 2013 roku WHO zaliczyła pyły zawieszone do 

kancerogenów uznając, że mają one dobrze udo-

wodniony wpływ na zwiększenie zachorowalności 

na raka płuc. Według szacunków WHO  

w 2010 roku  

z powodu raka 

płuc spowodo-

wanego zanie-

czyszczeniem 

powietrza zmar-

ło na świecie 

230 tys. osób. Jak to wygląda w Polsce ?  

Aż 33 z 50 miast w UE o największym stężeniu 

pyłu znajduje się w Polsce (dane WHO). Najbar-

dziej zanieczyszczonymi miastami  

w Polsce są: Żywiec, Pszczyna,  

 

Renata Górna 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej 

„W styczniu 2017 r. w południowej Polsce stężenia 

pyłów zostały przekroczone nawet o ponad 300%. 

Smog skraca nam życie średnio o 14 miesięcy (rejon 

Suwałk) do 43 miesięcy (rejon Krakowa).” 
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Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Be-

skidzka, Godów, Kraków, Skawina, Nowy Sącz, 

Gliwice oraz Zabrze. Smog powodowany jest tzw. 

niską emisją (znaczne nagromadzenie emitorów 

pyłów o wysokości do 40 metrów nad poziom 

gruntu, w miejscach o dużej gęstości zabudowy). 

Smog w Polsce występuje głównie w sezonie 

grzewczym (wrzesień - kwiecień). W styczniu 

2017 r. w południowej Polsce stężenia pyłów zo-

stały przekroczone nawet o ponad 300%. Smog 

skraca nam życie średnio o 14 miesięcy (rejon 

Suwałk) do 43 miesięcy (rejon Krakowa). 

Co jest ,,problemem smogowym” w środowisku 

pracy ? 

Po pierwsze – różne wartości dopuszczalnych stę-

żeń składników smogu – gazy i pary, określone  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska i Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj. znacznie 

mniejsze dopuszczalne stężenia występują w po-

wietrzu atmosferycznym (wyrażone w  

 

mikrogramach na metr sześcienny, µg/m3) w od-

różnieniu od stężeń w środowisku pracy (wyrażo-

nych miligramach na metr sześcienny, w mg/m3). 

Zdaniem naukowców wynikają one z dłuższych 

okresów narażenia oraz faktu, że dotyczą one nie 

tylko osób zdrowych (dopuszczonych przez leka-

rza do pracy), lecz także osób chorych, starszych i 

dzieci. Drugim problemem jest niska świadomość 

pracodawców i osób kierujących pracownikami, 

służb bhp o ochronie pracowników przed smo-

giem. A jest kilka wariantów ochron: począwszy 

od stosowania oczyszczaczy powietrza (poprawa 

jakości powietrza nawet o 64%), poprzez badanie 

czujników pyłu zawieszonego po podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa i współ-

pracę z osobami, organizacjami i przedsiębior-

stwami zainteresowanymi budową sieci monito-

rowania stężenia pyłu zawieszonego w zakresie 

poprawy jakości wyników pomiarów. 

Jakie działania można podjąć w celu ograniczenia 

zawodowego narażenia na smog ? 

Jest ich kilka i były one dyskutowane na Radzie 

Ochrony Pracy. Najważniejszymi są: 

1) rozwój systemów monitorowania stężenia pyłu 

zawieszonego na stanowiskach pracy, 

2) popularyzacja wiedzy na temat źródeł zanie-

czyszczeń powietrza i sposobów ograniczenia ich 

emisji oraz zasad doboru półmasek filtrujących, 

3) zapewnienie współdziałania służb medycyny 

pracy oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy  

w celu wspomagania pracodawców w realizacji 

obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych 

na działanie substancji szkodliwych występują-

cych w smogu na zewnętrz-

nych stanowiskach pracy; 

4) opracowanie zaleceń do 

stosowania środków ochro-

ny układu oddechowego na 

zewnętrznych stanowiskach 

pracy - do czasu wprowa-

dzenia nowych półmasek  

i zaleceń wskazane jest sto-

sowanie półmaski filtrują-

cej, co najmniej klasy 

ochrony FFP1 oznakowanej 

znakiem CE jako ochrony 

układu oddechowego, przez pracowników zatrud-

nionych na zewnętrznych stanowiskach pracy, co 

może być uzasadnione z ogólnospołecznych prze-

słanek zdrowia publicznego u osób znajdujących 

się w powietrzu, w którym zostały przekroczone 

poziomy alarmowe pyłów zawieszonych. 

Rada Ochrony Pracy przyjmie stanowisko na na-

stępnym posiedzeniu w dniu 12 marca br. 

OPZZ reprezentowali na posiedzeniu stali człon-

kowie Rady: Zbigniew Janowski i Renata Górna. 

(rg). 

[fot. www.pixabay.com] 

. 



www.opzz.org.pl                                                                                     

Posiedzenie  

Komisji Senioralnej OPZZ 

W środę 20 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji Polityki Senioralnej OPZZ. Podczas posie-

dzenia wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popie-

larz poinformowała członków Komisji o zbliżają-

cych się rocznicach i planowanych przez OPZZ im-

prezach masowych.  

 

 

Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski 

omówił stan dialogu społecznego w Polsce. Bogdan 

Grzybowski – dyrektor wydziału polityki społecznej 

omówił bieżące dylematy ubezpieczeń społecznych, 

najnowsze projekty ustaw, inicjatywy OPZZ w zakre-

sie emerytalnym i roczną ocenę funkcjonowania prze-

pisów obniżających wiek emerytalny.  

 

Magdalena Kossakowska – specjalista OPZZ przed-

stawiła informację nt. rodzicielskiego świadczenia 

uzupełniającego. Podczas drugiej części posiedzenia 

skupiono się na wspieraniu inicjatyw na rzecz aktyw-

nego starzenia się w dobrym zdrowiu, większym 

udziale seniorów w życiu społecznym, jak najpełniej-

szym wykorzystaniu potencjału osób 50+ na rynku 

pracy oraz budowę solidarności międzypokoleniowej. 

W tej części przewodniczący Komisji Senioralnej 

OPZZ Jerzy Wiśniewski przedstawił diagnozę sytuacji 

osób starszych (w wieku 60+), z uwzględnieniem sytu-

acji demograficznej oraz dochodowej, warunków 

mieszkaniowych, aktywności zawodowej, sytuacji ro-

dzinnej, sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opieku-

nów, aktywności społecznej i obywatelskiej oraz edu-

kacyjnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, a także 

informacji o stanie zdrowia oraz dostępności i pozio-

mie usług socjalnych. Uczestnicy Komisji poświęcili 

sporo uwagi wyzwaniom, przed którymi stoi polskie 

społeczeństwo. Wśród obszarów wymagających 

szczególnej troski wskazane zostały zagadnienia zwią-

zane z opieką geriatryczną, dziennymi domami senio-

ralnymi czy finansowaniem działalności Rad Senioral-

nych.     [BG] 

 

Dyskusja o przyszłości Europy 

socjalnej podczas  

spotkania w OPZZ 

 

19 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawi-

cieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków  

Zawodowych (OPZZ) z europarlamentarzyst(k)ami  

z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) oraz  

z przedstawicielami Fundacji im. Friedricha Eberta 

(FES).  

OPZZ reprezentował Przewodniczący Jan Guz, p.o. 

Dyrektor Wydziału Międzynarodowego Adam Rogal-

ewski oraz specjalistka ds. międzynarodowych 

Katarzyna Duda. Wśród przedstawicieli 

SPD byli: Michael Detjen, Evelyne 
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Gebhardt, Jens Geier oraz Babette Winter. Z kolei FES 

reprezentował Dyrektor Ernst Hillebrandt oraz 

Dominika Pyzowska. Podczas spotkania przybliżono 

członkom delegacji wyzwania,  

z jakimi zmaga się polski ruch związkowy, takie jak 

zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej, sprze-

ciw polskiego rządu wobec zasady „równa płaca za 

równą pracę” popierającego dyskryminację płacową 

polskich pracowników, duże dysproporcje  

w wynagrodzeniach Polaków i pracowników z innych 

krajów Unii Europejskiej, deficyt rąk do pracy, rozwój 

prawicowego populizmu, a także słabość i rozbicie 

lewicowych partii politycznych. Zwracano uwagę na 

potrzebę poszukiwania przez związki zawodowe 

nowych metod działania w związku z uberyzacją gos-

podarki. Przewodniczący OPZZ Jan Guz podkreślał, że 

OPZZ popiera działania na rzecz równania do najbar-

dziej rozwiniętych krajów europejskich oraz stworzen-

ia minimalnych standardów socjalnych w całej Unii 

Europejskiej.  

Mowa między innymi o unijnej płacy minimalnej, 

unijnych świadczeniach socjalnych, ponadnarodowych 

układach zbiorowych czy eliminacji we wszystkich 

krajach wspólnoty umów śmieciowych. Uczestnicy 

spotkania zgodzili się co do potrzeby podejmowania 

wspólnych działań na rzecz bardziej socjalnej Europy.        

[KD]    

                       

Czas na zahamowanie spadku 

stopy zastąpienia emerytur 

Stopa zastąpienia – jest to relacja emerytury do 

naszego ostatniego wynagrodzenia. Według ostat-

niego raportu OECD (Organizacji Współpracy Go-

spodarczej i Rozwoju) stopa zastąpienia dla Polski 

wynosi obecnie niespełna 39 proc. Niemiec na eme-

ryturze otrzymuje 51proc. pensji, Francuz – 60% 

pensji, Czech - 60% pensji, Słowak – 84% pensji, 

Holender 96 % pensji, Duńczyk 86% pensji, Ir-

landczyk – 72% pensji, Portugalczyk – 74% pensji. 

Jeżeli nic nie zrobimy w najbliższym czasie, to ta 

stopa zastąpienia w Polsce spadnie do poziomu po-

niżej 30%. Czyli nasza emerytura nie przekroczy 

30% naszych ostatnich zarobków. To zdaniem 

OPZZ jest nie do zaakceptowania. 

 

Jednym z rozwiązań może być dopuszczenie możliwo-

ści pobierania „własnego” świadczenia (emerytury lub 

renty) ze świadczeniem o charakterze rodzinnym (czę-

sto zwanym „rentą wdowią”). Analiza rozwiązań wy-

stępujących w innych krajach Unii Europejskiej pro-

wadzi do wniosku, że w większości z nich dopuszcza 

się możliwość łącznego pobierania „własnego” świad-

czenia (emerytury lub renty) ze świadczeniem o cha-

rakterze rodzinnym . Przykładowo – takie łączenie 

świadczeń, bez ograniczeń, jest dopuszczalne  

w systemie litewskim. W Czechach osoba uprawniona 

ma prawo do wyższego świadczenia w całości oraz do 

50% drugiego świadczenia. W Niemczech prawo do-

puszcza możliwość łączenia świadczeń, ale w przy-

padku gdy ich łączna wysokość przekracza ustalony 

limit – świadczenie obniża się o 40% tego przekrocze-

nia. Podobna zasada funkcjonuje także we Włoszech – 

gdzie obniżka wynosi 50% świadczenia, ale kwota 

limitu do którego nie następuje obniżanie świadczenia 

jest ponad trzy razy wyższa niż w Niemczech. Dlatego 

OPZZ wychodzi z postulatem, aby dla emeryckiej 

wdowy lub wdowca przysługiwało dodatkowo 25% 

emerytury zmarłego małżonka. OPZZ jest zdania, że 

dobra kondycja budżetu, oszczędności na waloryzacji 

(wskaźnik miał być na poziomie 3,26 a jest na pozio-

mie 2,86%) to najlepszy czas na wprowadzenie tego 

rozwiązania. 

B.G. 

[fot. www.pixabay.com] 

 

http://www.pixabay.com/
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Pikieta w obronie pracowników  

Wojewódzkiego Zakładu  

Doskonalenia Zawodowego  

w Opolu 

15 lutego 2019 r. przed siedzibą Wojewódzkiego 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego zakładowa 

organizacja związkowa działająca przy WZDZ, 

przy wsparciu Rady OPZZ Województwa Opol-

skiego, zorganizowała pikietę mającą na celu nagło-

śnienie problemów, które dotknęły pracowników 

tego zakładu pracy.  

Niestety bez zgody związku zawodowego została wy-

rzucona z pracy chroniona przedstawicielka organiza-

cji, dialog dwustronny pomiędzy związkiem zawodo-

wym a pracodawcą jest fikcją, pracodawca nie chciał 

poinformować o trwającym sporze zbiorowym Pań-

stwowej Inspekcji Pracy, łamane są przepisy BHP, nie 

udostępniane organizacji związkowej dokumenty, któ-

rych może zgodnie z przepisami żądać... Do tego ist-

nieją uzasadnione obawy, że zarząd firmy chce prze-

prowadzić restrukturyzację, która może w konsekwen-

cji doprowadzić do utraty wielu miejsc pracy... W imię 

solidarności związkowej pikietę wsparli między inny-

mi związkowcy z Grupy Azoty ZAK z Kędzierzyna-

Koźla, Neapco Praszka, Poczty Polskiej, ZUS, opol-

skich żłobków, ZZ Dyżurnych Ruchu PKP, ZZ Pra-

cowników Kolejowych PROTEST, grupy Tauron, 

"Wagon Opole", Górażdze Cement i OZAS-ESAB.  

 

 

Szczególne podziękowania należą się związkowcom  

z Branżowego Związku Zawodowego "Szkło", którzy 

musieli przejechać 165 km, aby dotrzeć do Opola. Ser-

decznie dziękujemy wszystkim uczestnikom w imieniu 

organizatorów, natomiast jeżeli któraś grupa nie zosta-

ła wymieniona przepraszamy.       [SK] 

Posiedzenie Komisji Ochrony 

Pracy 

W dniu 14 lutego 2019r. w siedzibie OPZZ odbyło 

się Komisji Ochrony Pracy OPZZ pod przewodnic-

twem przewodniczącego komisji Grzegorza Pawla-

ka. 

 

W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków brali 

udział: wiceprzewodniczący OPZZ An-

drzej Radzikowski i przewodniczący 
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OPZZ Jan Guz, którzy przedstawili najważniejsze bie-

żące działania związkowe wynikające z aktywności 

OPZZ. 

Na początku spotkania gościliśmy przedstawiciela 

Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego 

Instytutu Badawczego panią Dorotę Piętę z Krajowego 

Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeń-

stwa i Zdrowia w Pracy, która przedstawiła problema-

tykę aktualnych kampanii społecznych, przedsięwzięć  

i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa pracy na szcze-

blu krajowym i europejskim realizowanych m.in. przez 

CIOP – PIB, przy współudziale partnerów społecz-

nych. To ciekawe inicjatywy m.in. polska kampania 

społeczna ,,Moda na Bezpieczeństwo”, która będzie 

realizowana w bieżącym roku czy ta dotycząca sub-

stancji niebezpiecznych i rakotwórczych. 

Uzgodniono, że stałym punktem posiedzeń komisji 

będzie prezentacja przez dwóch członków problematy-

ki bezpieczeństwa pracy  i przestrzegania przepisów 

prawnej ochrony pracy, z uwzględnieniem działalności 

społecznej inspekcji pracy na terenie zakładu pracy,  

z uwzględnieniem oceny współpracy z organami in-

spekcji pracy w branży, zakładzie pracy i regionie. To 

ważny element edukacyjny, aby poznać dokładnie pro-

blemy każdej z branż w obszarze bezpieczeństwa pra-

cy. Na obecnym posiedzeniu prezentacja objęła branżę 

rolniczą (kol. Grzegorz Wysocki ze ZZ Pracowników 

Rolnictwa RP) i energetyczną (kol. Czesław Odalski  

z MZZ Pracowników Energetyki Płockiej). 

W dalszej części obrad dyskutowano nad: Regulami-

nem konkursu na Najaktywniejszego Społecznego In-

spektora Pracy, inicjatywami OPZZ z okazji Tygodnia 

Bezpieczeństwa oraz obchodami Światowego Dnia 

Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przekazanymi do 

konsultacji społecznych aktami prawnymi: nowelizacją 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia oko-

liczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz noweli-

zacją ustawy o społecznej inspekcji pracy. 

Posiedzenie zakończono prezentacją członkom komisji 

informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitało-

wych – tę część przedstawił dyr. Wydziału Polityki 

Społecznej, Ubezpieczeń i Rynku Pracy OPZZ Bogdan 

Grzybowski. 

(rg) 

Interweniujemy w sprawie  

deklaracji CIT-8! 
 

Jeszcze do niedawna związki zawodowe przekazywały 

fiskusowi zeznanie podatkowe CIT-8 w wersji papie-

rowej. Z prawa tego korzystało wiele związków zawo-

dowych, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego. Od nowego roku obo-

wiązują w tym zakresie nowe przepisy. Związki zawo-

dowe i inne osoby prawne zatrudniającym nie więcej 

niż pięciu pracowników i nie korzystające z usług biu-

ra rachunkowego mają obowiązek złożyć zeznanie 

podatkowe na formularzu CIT-8 w wersji elektronicz-

nej, a w dodatku opatrzone podpisem elektronicznym. 

 

Tym samym związki zawodowe, aby złożyć zeznanie 

podatkowe za rok bieżący zostaną zmuszone do zaku-

pu elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub też 

do skorzystania z usług biura rachunkowego. W obu 

przypadkach rodzi to po stronie związkowej znaczne 

koszty finansowe, niewspółmiernie wysokie do osią-

ganych dochodów i naraża nas na ograniczenie zakresu 

prowadzonej działalności statutowej. Dlatego Jan Guz 

przewodniczący OPZZ zwrócił się do ministra finan-

sów z wnioskiem o pilną zmianę ustaw podatkowych, 

która przywróci obowiązujące do dnia 31 grudnia 2018 

roku przepisy.  

O zajętym przez Ministerstwo Finansów stanowisku 

poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej.                   

[NQ] 
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Zaufanie społeczne  

a bezpieczeństwo pracy 

Osoby charakteryzujące się niskim poziomem zau-

fania społecznego częściej podejmują zachowania 

niebezpieczne i ulegają wypadkom przy pracy.  

To jeden z zasadniczych wniosków z badań nauko-

wych przedstawionych przez Centralny Instytut 

Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy za-

wartych w Stanowisku Rady Ochrony Pracy na temat 

zaufania społecznego i jego wpływu na bezpieczeń-

stwo pracy. 

Okazuje się, że czynnik ludzki wskazywany jest  

w statystyce jako wiodąca przyczyna wypadków przy 

pracy (w Polsce 70 % wypadków w 2017 r. GUS, 

2018). Poszukiwane są więc źródła tego niepokojącego 

stanu. 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy w przedstawionej 

informacji badawczej wskazał na znaczenie zaufania 

społecznego dla różnych aspektów funkcjonowania 

społeczeństwa, w tym na jego związki z zadowoleniem 

z życia osobistego i społecznego, oceną warunków 

pracy, a także z podejmowaniem lub akceptacją za-

chowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi 

normami i oczekiwaniami społecznymi, do których 

zalicza się również nieprzestrzeganie przepisów i za-

sad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiono 

wyniki badań, zgodnie z którymi osoby charakteryzu-

jące się niskim poziomem zaufania społecznego czę-

ściej podejmują zachowania niebezpieczne i ulegają 

wypadkom przy pracy. Równocześnie badania wyka-

zały, że zaufanie pracowników ma istotny wpływ na 

klimat bezpieczeństwa, gdyż nieufni pracownicy nie-

chętnie reagują na wszelkie działania kierowników, 

podważają zasadność ich decyzji, są mniej skłonni do 

podejmowania samodzielnych interwencji i częściej 

kwestionują przepisy i zasady bhp.  

Badania pozwalają również stwierdzić, że najniższy 

poziom zaufania społecznego charakteryzuje osoby  

w gorszej sytuacji życiowej, w szczególności mające 

trudności w odnalezieniu się na rynku pracy lub trwale 

z niego wykluczone, mniej zarabiające, z niższym wy-

kształceniem, wykonujące gorzej płatne prace, które 

wymagają niższych kwalifikacji i są wykonywane czę-

ściej w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. 

Po wysłuchaniu przedstawionej informacji Rada uzna-

ła, że zaufanie społeczne stanowi ważny i wciąż niedo-

statecznie zbadany czynnik wpływający na bezpie-

czeństwo i ochronę zdrowia pracujących, który może 

okazać się szczególnie istotny w sytuacji wprowadza-

nia nowych form organizacji pracy. 

Biorąc to pod uwagę, Rada uznała za celowe:  

1) kontynuowanie badań skierowanych na rozpoznanie 

różnych aspektów zaufania społecznego w kontekście 

ich wpływu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz 

opracowywanie metod i narzędzi wzmacniania tego 

zaufania wśród osób pracujących; 

2) prowadzenie polityki państwa mającej na celu 

wzmacnianie zaufania społecznego istotnego dla za-

pewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym  

w szczególności rozpoznanie potrzeb i możliwości 

osób wykonujących pracę w różnych formach gospo-

darki; 

3) wprowadzenie tematu zaufania społecznego do 

szkoleń okresowych kadry kierowniczej w zakresie 

BHP. 

Stanowisko Rady Ochrony Pracy zostało przyjęte  

w dniu 19 lutego 2019 r. (rg, na podstawie prac ROP). 

 

 


