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W dwudziestym wieku dokonał się znaczny postęp w zakre-
sie rozwoju różnych rodzajów przemysłu. Codziennie pow-
staje nowa substancja chemiczna lub wdrażany jest nowy
sposób wykonywania pracy, niekoniecznie najnowocześniej-
szy i przez to bezpieczny dla osób pracujących w ten właśnie
sposób. Dlatego też dla przyszłych, potencjalnych praco-
dawców w każdym sektorze ważnym elementem stać się mu-
si informacja dotycząca higieny i medycyny pracy,
uwzględniająca profilaktykę medyczną. Nie chodzi przy tym
o nauczenie studentów politechnik, uniwersytetów lub in-
nych szkół wyższych patologii zawodowej czy higieny pracy
na poziomie nauczania w akademii medycznej lub w trakcie
medycznego kształcenia podyplomowego, co wydaje się o-
czywiste, ale raczej o zasygnalizowanie problemów,
o których przyszły pracodawca musi mieć pojęcie. Każda
praca niesie bowiem ze sobą określone ryzyko zdrowotne,
z którego pracodawca (jak też pracownik) musi sobie zda-
wać sprawę. Ryzyko to powinno być uzasadnione i akcepto-
wane. Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za bez-
pieczną pracę, wykonywaną w jego przedsiębiorstwie, a wy-
nika to z postanowień Kodeksu pracy. Dlatego też powinien
on sobie zdawać z tego sprawę i stąd wynika konieczność
posiadania przez niego określonej wiedzy (1,2).

Znowelizowany Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze
do niego nakładają na wszystkich, to znaczy pracodawców
i pracowników, różne obowiązki. 

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy opie-
ka zdrowotna nad zatrudnionymi pracownikami i przejawia
się ona w różnych aspektach, przy czym w niniejszej pracy
skoncentruję się na problematyce medyczno-higienicznej.

Pracownicy muszą być informowani o ryzyku zawodowym
związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony
przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowanych su-
rowców, używanych maszyn i sposobu wykonywania pracy
(art. 226). Należy stosować środki ochrony indywidualnej
i zbiorowe, zapobiegające chorobom zawodowym oraz in-
nym chorobom związanym z wykonywaniem pracy (art.
227). Obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracow-
ników na badania profilaktyczne (art. 229), przeniesienie
pracownika do innej pracy (art. 230) oraz zapewnienie pra-
cownikom urządzeń higieniczno-sanitarnych i środków higie-
ny osobistej (art. 233) – oczywiście żaden pracodawca nie
wykonuje tego osobiście – zleca te zadania „wyspecjalizowa-
nym” osobom. Jako że odpowiada za wynik tychże działań,
musi być zorientowany w całej tej problematyce (3).

Dużą, jeżeli nie znaczącą, rolę w profilaktyce medycznej
spełniają badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrol-
ne. Wzięły one swój początek z idei badań masowych ludzi
zdrowych, wprowadzonych przez towarzystwa ubezpiecze-
niowe. Obecnie badania profilaktyczne prowadzone są w nie-
mal wszystkich krajach świata. Każdy zatrudniony w dowol-
nym zakładzie pracy ma zapewnioną prawnie ochronę zdro-
wia. Obowiązek prowadzenia badań profilaktycznych nałożo-
no przepisami ustawy Kodeks pracy, a w aktualnym stanie
prawnym orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w warunkach,
jakie występują na konkretnym stanowisku pracy, stanowi wa-
runek dopuszczenia pracownika do pracy. Zakres częstotli-
wość badań określają przepisy zawarte w stosownym Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (4,5).
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W myśl wielu zapisów, wynikających z ustaleń poczynio-
nych przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia wia-
domości z zakresu higieny i medycyny pracy powinny być
przekazywane w trakcie zajęć na studiach politechnicznych
(w tym na wydziałach architektury) oraz kształcących specja-
listów z zakresu marketingu i zarządzania. W tym miejscu
dodać należy, iż sugeruje się konieczność podawania ele-
mentów bezpieczeństwa pracy w szkołach podstawowych
i średnich czyli w polskich warunkach w gimnazjach i lice-
ach. W wielu krajach w tym w nordyckich, wiadomości takie
są przekazywane wymienionym grupom kształconych osób
(6,7,8).

PROPONOWANY ZAKRES SZKOLENIA

Poniżej przedstawiono propozycję programu, mającego za-
poznać studentów z problematyką higieny i medycyny pracy.
Jest on oczywiście bardzo podobny do programów kształce-
nia medycznego (szczególnie Akademii Medycznej w Łodzi)
z zastrzeżeniem, że nie każda uczelnia medyczna prowadzi
kształcenie z tego przedmiotu (samodzielnego). Zakres wia-
domości, które powinny być przekazane studentom uczelni
niemedycznych z oczywistych względów powinien być mniej
szczegółowy oraz bardziej praktyczny i mieć raczej charakter
administracyjno-prawny. 

Propozycja programu kształcenia z dziedziny higieny
i medycyny pracy na niemedycznych kierunkach studiów:

Badania profilaktyczne (5,9,10,11,12)
Wiadomości dotyczą : 
■ rodzaju badań profilaktycznych (wstępne, okresowe,

kontrolne oraz końcowe), 
■ przepisów, na podstawie których się je wykonuje, 
■ sposobu ich przeprowadzania (badania wykonywać

mogą tylko lekarze uprawnieni, zakres badań określa lekarz
na podstawie przepisów w oparciu o skierowanie),

■ wydawania skierowań na badania (badanie wykonywa-
ne jest tylko na podstawie skierowania, od informacji w nim
zawartych zależy zakres wykonywanych badań i konsultacji,
pełny zakres informacji o narażeniu zawodowym stanowi za-
bezpieczenie dla obu stron – pracodawcy i pracownika), 

■ promocji zdrowia (definicja, rodzaje, programy promo-
cyjne, korzyści dla pracodawców i pracowników wynikające
z wdrażania programów promocyjnych) 

Słuchacz powinien uzyskać podstawową wiedzę, do-
tyczącą rodzaju badań profilaktycznych oraz przepisów
prawnych, na podstawie których badania takie się wykonuje,
sposobu ich przeprowadzania – w tym szczególnie roli pra-
codawcy w opisaniu warunków pracy i narażenia – z tego
wynika bowiem zakres i częstotliwość wykonywanych badań
oraz promocji zdrowia z uwzględnieniem korzyści (w tym e-
konomicznych) płynących z wdrażania takich programów
w przedsiębiorstwach.

Proponowany wymiar godzinowy : 2–3 godziny wykładowe.
Informacje dotyczące Kodeksu pracy (3,4,5,13,14)
Wiadomości dotyczą :

■ przepisów wykonawczych do Kodeksu (ustawa
o służbie medycyny pracy, przepisy dotyczące wykonywania
badań profilaktycznych),

■ obowiązków pracowników i pracodawców (w zakresie
higieny i medycyny pracy).

Słuchacz powinien uzyskać podstawową wiedzę dotyczącą
Kodeksu pracy, przepisów wykonawczych oraz obowiązków
pracodawców i pracowników w zakresie higieny i medycyny
pracy, wynikających z wymienionych aktów prawnych.

Proponowany wymiar godzinowy : 1–2 godziny wykładowe.
BHP oraz zarządzanie bezpieczeństwem pracy

(13,15,16,17)
Wiadomości dotyczą :
■ ryzyka zawodowego, 
■ dokumentacji ryzyka (opracowania, sposób dokumen-

tacji, informowanie pracowników o ryzyku zawodowym
związanym z wykonywaniem określonej pracy),

■ pomiarów na stanowiskach pracy (substancje szkodli-
we, sposób wykonywania pracy itp.),

■ informacji dotyczących czynników szkodliwych i uciążli-
wych (różnice i podobieństwa, zagrożenia dla zdrowia itp.),

■ NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) i NDN (naj-
wyższe dopuszczalne natężenie).

Słuchacz powinien uzyskać podstawową wiedzę, do-
tyczącą pojęcia ryzyka zawodowego, jego dokumentacji, ce-
lowości prowadzenia takiej oceny, pomiarów czynników
szkodliwych na stanowiskach pracy i ich celowości oraz pod-
stawowych czynników szkodliwych, związanych z wykony-
waną pracą.

Proponowany wymiar godzinowy : 3–5 godzin wykłado-
wych.

Choroby parazawodowe (18,19)
Wiadomości dotyczą :
■ zdefiniowania pojęcia.
Choroby zawodowe (20,21,22,23,24)
Wiadomości dotyczą :
■ definicji choroby zawodowej,
■ wykazu chorób zawodowych,
■ zasad diagnostyki chorób zawodowych (rozpoznanie,

stwierdzenie, możliwości odwoławcze),
■ rekompensaty dla pracownika (odszkodowania – pro-

centowy uszczerbek na zdrowiu, renty z tytułu niezdolności
do pracy, orzeczenia o niepełnosprawności, świadczenia
wyrównawcze oraz świadczenie z tytułu utraty szans powo-
dzenia na przyszłość wynikające z zasad Kodeksu cywilnego).

Wypadki przy pracy oraz równoważne (21,23,24)
Wiadomości dotyczą :
■ definicji wypadku przy pracy (oraz w drodze do i z pra-

cy oraz równoważnych),
■ zasad uznawania zdarzeń za wypadki przy pracy,

w drodze do i z pracy oraz równoważnych,
■ rekompensaty dla pracownika (jak w przypadku

chorób zawodowych).
Słuchacz powinien uzyskać podstawową wiedzę do-

tyczącą chorób parazawodowych i zawodowych, zasad diag-
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nostyki chorób zawodowych ze szczegółowym uwzględnie-
niem postępowania administracyjnego w tym zakresie, wy-
padków przy pracy oraz systemu rekompensaty szkód ponie-
sionych przez pracownika (w tym w związku z wypadkami
przy pracy i równoważnymi)

Proponowany wymiar godzinowy (dla p. 4,5,6): 3–5 go-
dzin wykładowych.

Inne informacje dotyczące określonych problemów, które
mogą być ustalone na podstawie zapotrzebowania słuchaczy
itp. (25)

Proponowany wymiar godzinowy: 1–10 godzin wykłado-
wych.

Generalny projekt programu przedstawiono na ryc. 1
Sugerowany przez autora wymiar godzinowy programu

szkolenia mieści się w granicach od 10 do 25 godzin. Jest to
propozycja, która po wprowadzeniu do realizacji niewątpli-
wie zostanie zweryfikowana.

W związku z brakiem doświadczenia co do ilości godzin
niezbędnych do przekazania takiego zakresu wiedzy (jest to
dopiero propozycja programu wymagająca akceptacji władz
uczelni, wprowadzających ją do programu kształcenia stu-
dentów) oraz zainteresowania słuchaczy problematyką
(może być różne) podana zostaje propozycja liczby godzin
wykładowych w postaci widełek. Propozycja tematyki
kształcenia wynika z osobistych doświadczeń autora w kon-
taktach z licznymi pracodawcami oraz osobami działającymi
w imieniu tychże pracodawców.

Przedstawiony projekt dotyczy proponowanego zakresu
szkolenia w trakcie studiów na poziomie licencjackim (ostat-
ni rok studiów), magisterskim (ostatni rok studiów) oraz
podyplomowym. Co prawda istnieją szkoły zdrowia publicz-

nego (na przykład przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi
lub Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie) kształcące oso-
by tak z wykształceniem medycznym jak też niemedycznym,
jednak słuchacze takich szkół są z założenia przygotowywa-
ni do pracy w ochronie zdrowia. Natomiast celem postulo-
wanym przez autora jest kształcenie na uczelniach nie przy-
gotowujących do pracy w charakterze menadżerów w opiece
zdrowotnej lub stacjach sanitarno – epidemiologicznych.
Szkolenie winno wchodzić w skład innego przedmiotu lub
stanowić odrębny blok tematyczny zakończony seminarium,
które miałoby składać się z trzech integralnych części: spraw-
dzianu nabytych wiadomości (forma pisemna lub ustna), oce-
ny programu przedmiotu i sposobu jego realizacji (ankieta)
oraz dyskusji na tematy dotyczące tak programu szkolenia
jak też omawianych zasad i przepisów. Pierwsza część poz-
woliłaby na ocenę przyswojenia sobie przez słuchaczy prog-
ramu przedmiotu, druga pomogłaby prowadzącym w mody-
fikacji sposobu przedstawienia wiedzy, a trzecia powinna
stanowić przyczynek do zmian w programie i/lub przepisach
(zdaniem autora wszystkie przepisy powinny być przedmio-
tem konsultacji społecznych).

OMÓWIENIE 

Problematyka higieny i medycyny pracy a w związku z tym
ochrona zdrowia pracowników staje się przedmiotem coraz
szerszego zainteresowania tak naukowców, jak i praktyków.
Dotyczy to zarówno osób z wykształceniem medycznym za-
trudnionych w ochronie zdrowia (czy jak poprzednio określa-
no – w służbie zdrowia), w zakładach pracy i przedsiębiorst-
wach oraz na wyższych uczelniach. Dzieje się tak z uwagi na
aspiracje Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, jak też
w związku z postępującym rozwojem intelektualnym szero-
kich warstw pracowniczych, co powoduje zwiększenie
dbałości o środowisko pracy i jego wpływ na stan zdrowia,
a zarazem na możliwości dochodzenia swoich praw przed
sądami w sporach o rekompensatę z tytułu utraconego zdro-
wia. Dlatego też coraz większa liczba pracodawców zaintere-
sowana jest uzyskaniem odpowiednich wiadomości, przy
czym wielu rozpoczynających działalność pracodawców kieru-
je się przede wszystkim chęcią uzyskania szybkich efektów e-
konomicznych, lekceważąc na przykład kwestie zdrowotnych
warunków pracy i realizacji obowiązków w zakresie profilak-
tycznej ochrony zdrowia. Studenci wyższych uczelni na kie-
runkach technicznych oraz kierunku marketing i zarządzanie
są z założenia przyszłymi pracodawcami lub przynajmniej oso-
bami, które podejmować będą działania w imieniu przyszłego
pracodawcy (2,25,26,27). Stąd też istnieje potrzeba określe-
nia zakresu wiadomości z dziedziny higieny i medycyny pracy,
które posiadać musi przyszły i aktualny pracodawca (2) w as-
pekcie nie tylko członkostwa np. w Unii Europejskiej, ale
także w związku z koniecznością stworzenia bezpiecznych
warunków pracy (27,28). Na świecie podnosi się fakt, iż pra-
codawcy powinni posiadać pewien zakres wiadomości do-
tyczący higieny i medycyny pracy. Zakres ten nie jest (i nie mu-

Ryc. 1. Proponowany zakres kształcenia z dziedziny medycyny i higieny pracy.
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si być) tak duży, jak u absolwentów studiów medycznych, tym
niemniej zdobyte wiadomości powinny powodować, iż praco-
dawca będzie posiadał pewien minimalny zakres wiadomości
w tych dziedzinach, a przez to będzie w stanie zrozumieć ko-
nieczność zapewnienia bezpiecznej pracy i będzie w stanie
taką bezpieczną pracę zapewnić. (29). W naszym kraju, aspi-
rującym do członkostwa w Unii Europejskiej, znajomość pra-
wa pracy oraz elementów higieny i medycyny pracy
niezbędnych dla prawidłowego kierowania zasobami ludzkimi
bywa wyrywkowa i często nieadekwatna do potrzeb. Wynikają
z tego różne problemy od łamania zasad Kodeksu pracy o nie-
wielkiej szkodliwości społecznej do popełnienia przestępstwa,
jakim staje się narażenie zdrowia i życia zatrudnianych lub
podległych pracowników w związku z brakiem przestrzegania
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To wszystko wynika jed-
nak z wielu przyczyn. Dla nas istotne jest to, że często zasyg-
nalizowane wyżej łamanie prawa wynika z nieznajomości
przepisów. Dlatego też zadaniem osób zajmujących się och-
roną zdrowia pracujących staje się lobbing bezpiecznych wa-
runków pracy oraz lobbing wszelkich czynności (w tym szko-
lenia), zmierzających do poszerzenia przez przyszłych i obec-
nych pracodawców zasobu wiedzy z higieny i medycyny pracy.
Należy w tym miejscu uspokoić wszystkich fachowców z tych
dziedzin – poszerzenie wiedzy z wymienionego zakresu przez
osoby nieposiadające wykształcenia medycznego nie tylko nie
zmniejszy zapotrzebowania na usługi tych fachowców, ale zda-
niem autora zwiększy je. Na obecnym etapie rozwoju ludz-
kości szczególnie w aspekcie globalizacji zdrowie człowieka
ma swoją cenę i tylko pełna i prawidłowa współpraca praco-
dawców oraz pracowników ochrony zdrowia pracujących jest
w stanie doprowadzić do tego, że cena ta nie będzie ulegać
niepotrzebnemu wzrostowi (30). 

Reasumując – celem autora jest nie tylko opublikowanie
niniejszej pracy, ale wdrożenie jej do realizacji i zaproszenie
wszystkich przedstawicieli ochrony zdrowia pracujących do
lobbingu na rzecz kształcenia w zakresie higieny i medycyny
pracy osób nieposiadających wykształcenia medycznego
i/lub kształcących się na uczelniach niemedycznych – autor
nie myśli tutaj o słuchaczach szkół zdrowia publicznego
przygotowujących fachowców do pracy w szeroko rozumia-
nej ochronie zdrowia pracujących.  Przedstawiony program
kształcenia należy także traktować jako propozycję i mate-
riał do dyskusji w gronie fachowców, szczególnie w aspekcie
faktu, iż do tej pory autor nie spotkał się z podobnymi pro-
pozycjami. Program ten powinien stać się pierwszym kro-
kiem niezbędnym do wdrażania zasad bezpiecznej pracy
(wszak ją organizuje pracodawca) oraz zmniejszenia ryzyka
zawodowego (za poziom tego ryzyka odpowiada pracodaw-
ca) a przez to zmniejszenia liczby wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, a więc także pośrednio zmniejszenia
sum wypłacanych poszkodowanym pracownikom z tytułu
jednorazowych odszkodowań (zakłady pracy, ZUS lub
KRUS) i rent z tytułu niezdolności do pracy (ZUS lub
KRUS) oraz wyrównawczych (zakłady pracy). Myśląc global-
nie, powinno to spowodować potanienie kosztów pracy. Au-

tor pragnie zaprosić do dyskusji wszystkich zainteresowa-
nych tematem. Przedmiotem jej winien być program,
o którym mowa wyżej, inne sposoby uprawiania lobbingu
oraz sposoby, mogące prowadzić do realizacji opisanych
wyżej zamierzeń. 

WNIOSKI

1. Pracownicy sektora ochrony zdrowia pracujących powinni
uprawiać lobbing na rzecz poszerzenia zakresu kształcenia
na uczelniach technicznych oraz na kierunku marketing
i zarządzanie o wiadomości z zakresu higieny i medycyny
pracy (w tym ochrony zdrowia pracujących). 

2. Lobbing ten powinien między innymi polegać na:
■ przedstawianiu władzom uczelni różnego typu postu-

latów i informacji dotyczących potrzeby włączenia w skład
programów nauczania problematyki higieny i medycyny pra-
cy (w tym także ochrony zdrowia pracujących),

■ oferowaniu przygotowania programów takiego
kształcenia,

■ ofercie współuczestnictwa w realizacji kształcenia,
■ szerszej niż do tej pory informacji w środkach masowe-

go przekazu fachowej informacji dotyczącej omawianej
problematyki i potrzeby posiadania przez każdego praco-
dawcę wiedzy w tej dziedzinie.

3. Poszerzenie wiedzy (osób z wykształceniem innym niż
medyczne) z wymienionego zakresu powinno zwiększyć za-
potrzebowanie na usługi fachowych pracowników ochrony
zdrowia pracujących.

4. Zdaniem autora przedstawiony zakres kształcenia
w zakresie higieny i medycyny pracy ma szansę na wdrożenie
do realizacji.
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