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Wstęp 
Według najnowszych szacunków, opublikowanych przez Międzynarodową Organizację 
Pracy (MOP), co roku na całym świecie umiera 2,78 mln pracowników z powodu wypadków 
przy pracy lub chorób związanych z wykonywaną pracą.1 Około 2,4 mln (86,3%) tych zgonów 
jest wynikiem chorób związanych z wykonywaną pracą, a ponad 380 000 tys. (13,7%) to ofiary 
wypadków przy pracy. Co roku występuje prawie tysiąc razy więcej wypadków przy pracy 
bez skutków śmiertelnych niż wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Szacuje się, że wypadki  
bez skutków śmiertelnych dotykają nawet 374 mln pracowników rocznie, a wiele z nich ma 
poważne konsekwencje dla możliwości zarobkowych pracowników w przyszłości 
(Hamalainen et al., 2017). 

Dużo wyższe wskaźniki odnoszące się do wypadków przy pracy dotyczą młodych 
pracowników. Zgodnie z najnowszymi europejskimi danymi liczba wypadków przy pracy bez 
skutków śmiertelnych wśród pracowników w wieku od 18 do 24 lat była o ponad 40% większa 
niż wśród pracowników starszych(EU-OSHA, 2007). W USA ryzyko wypadku przy pracy bez 
skutków śmiertelnych wśród pracowników w wieku od 15 do 24 lat jest około dwóch razy 
większe niż dla pracowników w wieku 25 lat i starszych (CDC, 2010). 

Paradoksalnie, statystyki wskazują, że choroby zawodowe występują rzadziej u pracowników 
młodych niż u starszych. Nie wynika to z większej odporności młodych pracowników na 
choroby zawodowe. W rzeczywistości są oni bardziej narażeni na te choroby, ponieważ 
nadal dojrzewają, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, a to czyni ich bardziej podatnymi na 
zagrożenia związane ze szkodliwymi substancjami chemicznymi bądź innymi czynnikami. 
Niższy wskaźnik chorób zawodowych wśród młodych pracowników najprawdopodobniej 
wiąże się często z występowaniem tych chorób po długotrwałym narażeniu i/lub okresie 
utajenia. Ponadto trudno jest uzyskać dokładne dane na temat chorób zawodowych,  
a szczególnie na temat chorób zawodowych wynikających z narażenia w miejscu pracy  
w młodości (EU-OSHA, 2007).  

Oprócz cierpienia ludzkiego, którego nie da się oszacować, wypadki i choroby zawodowe  
to znaczny koszt ekonomiczny, powodujący szacunkowe straty w wysokości 3,94% 
światowego PKB (MOP, 2017c). Koszty dla społeczeństwa związane z poważnymi wypadkami 
młodych pracowników, w wyniku których cierpią oni na długotrwałą niezdolność do pracy, 
mogą być dużo wyższe niż koszty związane z podobnymi wypadkami dorosłych 
pracowników. Konsekwencje wypadków przy pracy na początku pracy zawodowej 
młodocianego są dużo poważniejsze. Młody pracownik z długotrwałą niezdolnością do 
pracy może przestać być aktywnym członkiem społeczeństwa i tylko w niewielkim stopniu 
wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności. 

                     
1  W 1987 r., Wspólny Komitet MOP/WHO ds. promocji zdrowia w miejscu pracy zasugerował, że termin "choroby związane  
z wykonywaną pracą" powinien być stosowany do opisu nie tylko uznanych chorób zawodowych, lecz również innych schorzeń, do 
których powstawania w znacznym stopniu przyczynia się środowisko pracy i wykonywanie pracy. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat metodologii stosowanej do opracowania globalnych szacunków i kryteriów, zgodnie z którymi ujęto choroby związane z pracą, 
prosimy sięgnąć do publikacji Global Estimates of Occupational Accidents and Work-Related Illnesses 2017 (Hamalainen et al., 2017). 
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Wiele państw dokonuje znacznych inwestycji w zatrudnienie, edukację, szkolenia, rozwój 
umiejętności i tworzenie stanowisk pracy dla młodych ludzi. Ujęcie tematyki bezpieczeństwa  
i higieny pracy (BHP) w takich programach jest absolutnym priorytetem. Konieczne jest zatem 
odpowiednie zrozumienie i przenalizowanie czynników ryzyka w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, na jakie narażeni są młodzi pracownicy w wieku od 15 do 24 lat. Pracownicy  
w wieku poniżej 18 lat, zgodnie z prawem i regulacjami, są uznawani za grupę szczególnie 
podatną na zagrożenia, którą otacza się szczególną ochroną w ramach norm pracy dla 
osób nieletnich oraz zakazu pracy w niebezpiecznych warunkach. Osoby w wieku od  
18 do 24 lat nie otrzymują jednak takiej ochrony w świetle prawa ani nie zapewnia się im 
podobnego poziomu ochrony w miejscu pracy, mimo stałego i zwiększonego ryzyka 
doznania obrażeń. 

MOP od lat promuje godne zatrudnienie w bezpiecznym i zdrowym środowisku pracy dla 
wszystkich pracowników w trakcie ich pracy zawodowej. Podkreśla znaczenie poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodych pracowników, zarówno w celu promocji 
godnego zatrudnienia młodzieży, jak i jako wkład w wysiłki podejmowane w celu zwalczania 
pracy dzieci w niebezpiecznych warunkach.2 Ze 151,6 mln dzieci pracujących na świecie 
prawie połowa (72,5 mln) wykonuje pracę w niebezpiecznych warunkach. Około 24% 
(ponad 37 mln) z nich jest wieku od 15 do 17 lat (MOP, 2017b). Podejmowanie poważnych 
kroków w celu zajęcia się problemem BHP dla młodych pracowników daje dwie korzyści: 
poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy tej grupy oraz zmniejszenie liczby dzieci 
pracujących w niebezpiecznych warunkach. 

 

 

 

                     
2 Najgorsze formy pracy dzieci, zgodnie z definicją w Konwencji nr 182 Międzynarodowego Organizacji Pracy, obejmują „pracę, 
która ze względu na swój charakter lub okoliczności, w jakich jest prowadzona, może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub 
moralności dzieci." 
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Jakie są cele dokumentu MOP? 

Międzynarodowa Organizacja Pracy przygotowała niniejszy dokument na 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2018, którego 
celem jest promowanie hasła bezpiecznego i zdrowego pokolenia. 
Dokument wskazuje na zagrożenia BHP, z jakimi stykają się młodzi 
pracownicy oraz inicjuje globalną dyskusję na temat konieczności poprawy 
ich bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokonano w nim analizy czynników 
zwiększających ryzyko związane z wykonywaną pracą, na jakie są narażeni 
młodzi pracownicy, oraz opisano kroki prawne, regulacyjne i praktyczne, 
które należy podjąć, aby zapewnić poprawę sytuacji. 

Aby zbudować pokolenie zatrudnionych w bezpiecznych warunkach i zdrowych 
pracowników, przygotowania należy zaczynać na wczesnym etapie, poczynając od 
uświadomienia rodziców i społeczności. Aby młodzi ludzie mieli świadomość zagrożeń i stali 
się rzecznikami we własnej sprawie, edukacja dotycząca tych zagrożeń i ryzyka w pracy oraz 
praw pracowniczych musi się rozpocząć w szkole i być kontynuowana w trakcie szkoleń  
i programów praktyk zawodowych. Pracodawcy, w tym formalni, jak i nieformalni 
przedsiębiorcy oraz biznesy rodzinne, potrzebują doradztwa w zakresie czynników ryzyka, na 
jakie narażeni są młodzi pracownicy, oraz zadań i warunków pracy, które są odpowiednie 
dla danego wieku. I wreszcie, wspieranie i reprezentowanie młodych ludzi przez organizacje 
pracownicze w momencie ich wejścia na rynek pracy ma zasadnicze znaczenie, jeżeli 
pracownicy ci mogą skutecznie egzekwować swoje prawa i wyrażać swoje obawy. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodych pracowników przyczyni się  
do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju nr 8, dotyczącego godnej pracy i wzrostu 
gospodarczego. Pomoże to osiągnąć Cel 8.8, tj. do 2030 r. zapewnić bezpieczne środowiska 
pracy dla wszystkich pracowników, i Cel 8.7 – do 2025 r. wyeliminować pracę dzieci we 
wszystkich jej formach. Osiągnięcie tych celów wymaga, by władze publiczne, pracodawcy, 
pracownicy i ich organizacje oraz pozostali kluczowi interesariusze współpracowali ze sobą  
w tworzeniu kultury prewencyjnej, koncentrującej się na bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
kolejnego pokolenia globalnej siły roboczej. 
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Jak rozumieć termin 
„młodzi pracownicy"? 

Narody Zjednoczone (NZ) dla celów statystycznych 
definiują „młodzież" jako osoby w wieku od 15 do 24 lat. 
Ta grupa stanowi ponad 15% światowej siły roboczej  
i liczy ok. 541 mln osób (MOP, 2016b). Określenie 
„młodzież" często odnosi się do osób, które kończą 
obowiązkową naukę i zaczynają pierwszą pracę. 

Młodzi pracownicy stoją przed wieloma wyzwaniami  
w trakcie przechodzenia ze szkoły do pracy, kiedy 
starają się znaleźć stabilną pracę, w której będą 
chronieni przed zagrożeniami i będą otrzymywać 
godziwe wynagrodzenie. Rozpoczynają życie 
zawodowe, wchodząc na rynek pracy na wiele różnych 
sposobów, na przykład jako: 

 studenci podejmujący pracę  
w wolnym czasie (przed 
zajęciami szkolnymi lub po nich 
oraz w trakcie weekendów  
i wakacji) 

 studenci, którzy starają się 
zdobyć doświadczenie 
zawodowe (praktyki, staże) 

 młodociani, którzy 
zakończyli obowiązkową 
naukę lub wycofali się z niej  
i rozpoczynają życie zawodowe 

 młodociani, którzy pracują  
w rodzinnych przedsiębiorstwach 
(za wynagrodzeniem lub za 
darmo) 

 młodzi pracodawcy i młodzi 
pracownicy prowadzący 
działalność na własny rachunek. 

 

 

Młodzi pracownicy są różnym poziomie rozwoju 
umysłowego, psychospołecznego i fizycznego. Zgodnie 
z normami międzynarodowymi, linią graniczną 
pomiędzy dzieciństwem a dorosłością jest 18. rok życia. 
W związku z tym młodych pracowników można 
podzielić na dwie najważniejsze grupy: 

 młodzi pracownicy powyżej 
minimalnego wieku dopuszczenia 
do pracy, ale poniżej 18. roku 
życia 

Takich pracowników uznaje się za „dzieci", nawet gdy 
mogą zgodnie z prawem wykonywać pewne prace. 
Często są chronieni specjalnymi ograniczeniami  
w zakresie rodzaju pracy, jaką mogą wykonywać, 
zagrożeń, na jakie mogą być narażeni, oraz godzin,  

w jakich mogą pracować. Te ograniczenia mają 
chronić zdrowie i bezpieczeństwo dzieci  
i zmniejszać ryzyko wypadku przy pracy oraz 
choroby zawodowej. Uwzględniają one szybki 
rozwój dziecka, etap jego rozwoju, brak 
doświadczenia i większą podatność na 
wykorzystywanie (IPEC, 2009). 

 

 młodzi pracownicy w wieku 
od 18 do 24 lat 

Tacy pracownicy są uważani za dorosłych i objęci są 
ogólnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi 
zatrudnienia i warunków pracy, które mają 
zastosowanie do wszystkich dorosłych pracowników. 
Pomimo ich stosunkowo niewielkiego doświadczenia  
w pracy, nadal trwającego rozwoju umysłowego  
i fizycznego oraz podatności na zagrożenia w miejscu 
pracy, często nie są już chronieni specjalnymi 
ograniczeniami jak w przypadku pracy dzieci,  
w tym zakazem pracy w niebezpiecznych warunkach, 
lub specjalnymi regulacjami w ramach przepisów BHP.  
W rezultacie mogą być legalnie zatrudniani prawie  
w każdej pracy bez możliwości korzystania z ograniczeń 
mających zastosowanie do młodych pracowników, 
którzy przekroczyli minimalny wiek dopuszczenia do 
pracy, ale nie ukończyli jeszcze 18 lat. 
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Czynniki zagrażające 
bezpieczeństwu i zdrowiu 

młodych pracowników 

Młodzi pracownicy to zróżnicowana grupa i wiele czynników ma wpływ na ryzyko wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej, na jakie są narażeni. Do czynników tych należą między 
innymi: etap rozwoju fizycznego, psychospołecznego i emocjonalnego, poziom 
wykształcenia, umiejętności zawodowe i doświadczenie w pracy. Podczas gdy zwiększone 
ryzyko w zakresie BHP dla młodych pracowników jest często związane z wymienionymi 
czynnikami, kultura miejsca pracy może zarówno ograniczać ich zdolność i gotowość do 
wyrażania opinii na temat zagadnień dotyczących BHP, jak i zapewnić sprzyjające warunki 
do lepszej ochrony zdrowia. Młodzi pracownicy często nie znają swoich praw pracowniczych 
ani odpowiedzialności w zakresie BHP i mogą nie być skłonni do zgłaszania zagrożeń. Nie 
mają również takiej siły przetargowej jak bardziej doświadczeni pracownicy. Wszystko to 
może prowadzić do akceptowania przez nich niebezpiecznych zadań, kiepskich warunków 
pracy lub innych warunków kojarzonych z niestabilnymi formami zatrudnienia. Ich obecność 
w niebezpiecznych sektorach gospodarki i narażenie na zagrożenia występujące w tych 
sektorach dodatkowo zwiększa ryzyko wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 
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Czynniki ryzyka 
charakterystyczne  

dla młodych pracowników 
Różne czynniki ryzyka, charakterystyczne dla młodych 
pracowników, zwiększają prawdopodobieństwo 
poniesienia przez nich szkód i odniesienia obrażeń 
wskutek zagrożeń w miejscu pracy. Te czynniki ryzyka 
mogą być nierozerwalnie związane z wiekiem 
pracowników (na przykład etap rozwoju fizycznego, 
psychospołecznego i emocjonalnego) lub wiek ten 
może mieć na nie wpływ (na przykład stosunkowo 
niewielkie umiejętności, minimalne doświadczenie  
i niższy poziom wykształcenia). 

Etap rozwoju fizycznego. Młodzi pracownicy,  
w szczególności w wieku dojrzewania, są narażeni na 
duże ryzyko wypadków przy pracy lub choroby 
zawodowej ze względu na to, że ich organizm (w tym 
ich mózg)3 nadal się rozwija. Ich układ rozrodczy  
i funkcje mózgu są szczególnie podatne na zagrożenia 
związane z zakłóceniem pracy tych organów. 

U młodzieży w wieku dojrzewania szybsza praca płuc  
i przemiana materii na jednostkę wagi ciała powoduje 
ponadto większe wchłanianie substancji toksycznych  
i gwałtowniejsze reakcje na skutki działania tych toksyn. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na narażenie 
młodych pracowników na działanie pestycydów, 

                     
3 Płaty czołowe to obszary mózgu, które dojrzewają 
najpóźniej i mogą nie być jeszcze w pełni wykształcone w wieku 
dwudziestu kilku lat. Kora przedczołowa, zlokalizowana w płatach 
czołowych, koordynuje procesy umysłowe i funkcje wykonawcze 
wyższego rzędu (umiejętności potrzebne do zachowania 
zorientowanego na cel, w tym planowanie, kontrola odruchów 
warunkowych, pamięć robocza i utrzymywanie uwagi), (Johnson 
et al., 2009). 

neurotoksyn, substancji zaburzających gospodarkę 
hormonalną, substancji uczulających lub 
rakotwórczych. Dotyczy to zwłaszcza pracowników  
w wieku dojrzewania, których organizm nadal się rozwija 
na poziomie komórkowym. Wreszcie, stacje robocze, 
narzędzia, maszyny i sprzęt są zazwyczaj projektowane 
dla dorosłych i mogą powodować większe obciążenie 
organizmu osoby w wieku dojrzewania (IPEC, 2011). 

Etap rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego 
Młodzi pracownicy nie zdają sobie w pełni sprawy  
z konsekwencji własnych działań i trudniej przychodzi im 
ocena zagrożeń związanych z różnymi sytuacjami.  
Są ponadto bardziej podatni na presję społeczną  
i motywacyjną, w tym pragnienie przynależności, bycia 
postrzeganym jako osoba atrakcyjna oraz osiągnięcia 
niezależności. Te cechy mają wpływ na proces 
decyzyjny młodych osób i mogą prowadzić do 
podejmowania przez nie nadmiernego ryzyka. Mogą 
również zniechęcać młodych ludzi do wypowiadania 
się na temat problemów związanych z ich pracą lub 
niebezpiecznych warunków fizycznych i psychicznych 
(Parlament Europejski, 2011). Należy jednak pamiętać, 
że na zachowanie w młodości (oraz przez cały okres 
życia) ma wpływ wiele wzajemnie oddziałujących na 
siebie czynników, takich jak rozwój mózgu, 
doświadczenie, opieka rodzicielska, status społeczno-
ekonomiczny, kultura, kondycja psychiczna, relacje  
i interakcje społeczne itd. (Johnson et al., 2009). 

Umiejętności zawodowe i doświadczenie zawodowe. 
Młodym pracownikom często brakuje umiejętności  
i doświadczenia, których potrzebują do wykonywania 
pracy, do jakiej zostali przydzieleni, w tym zrozumienia 
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zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem 
oraz ryzyka związanego z tą pracą. Ryzyko odniesienia 
obrażeń przez pracownika jest cztery razy większe  
w trakcie pierwszego miesiąca w nowej pracy niż po  
12 miesiącach na stanowisku, a ryzyko wypadku 
młodego pracownika w pierwszych miesiącach pracy 
na danym stanowisku jest większe niż ryzyko wypadku 
starszych pracowników (Smith & Breslin, 2013). 

Poziom wykształcenia. Wydaje się, że poziom 
wykształcenia młodego pracownika odgrywa dużą rolę 
w trakcie jego przejścia do stabilnego i godziwego 
zatrudnienia. Wyższy poziom wykształcenia i 
przeszkolenia oraz doświadczenie w pracy w trakcie 
studiów zazwyczaj ułatwiają przejście na rynek pracy. 
Młodzi ludzie z lepszym wykształceniem są rzadziej 
zatrudniani nieformalnie (ILO, 2017a). Pracownicy ze 
słabym wykształceniem często pozostają w tej samej 
pracy mimo trudnych warunków pracy (EU-OSHA, 2017.) 
Świadomość na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy 
rośnie również – jak się wydaje − wraz ze wzrostem 
poziomu wykształcenia. Lepiej wykształceni pracownicy 
lepiej rozumieją kwestie bezpieczeństwa, częściej 
przestrzegają procedur bezpieczeństwa i mają mniej 
wypadków niż pracownicy gorzej wykształceni (Gyekye 
& Salminen, 2009). 

Inne czynniki przekrojowe, które mają wpływ na ryzyko 
w obszarze BHP dla młodych pracowników. Wiele 
czynników działa w powiązaniu z wiekiem, zwiększając 
ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  
na jakie są narażeni młodzi pracownicy. Obejmują one 
płeć, niepełnosprawność i status imigranta. Istnieje 
większe prawdopodobieństwo, że młodzi chłopcy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

będą wykonywali niebezpieczne prace i przytrafi im się 
więcej wypadków przy pracy niż młodym dziewczętom, 
ale dane liczbowe mogą być nieco tendencyjne,  
gdyż młode dziewczęta częściej pracują w sektorze 
nieformalnym, nierzadko wykonując pracę za darmo  
w rodzinie, a to czyni je „niewidzialnymi" i w rezultacie 
rzadziej pojawiają się w oficjalnych statystykach (ILO, 
2016b). Młodzi ludzie z niepełnosprawnością są  
w większym stopniu narażeni na ryzyko wykluczenia, 
izolacji, nękania i przemocy, i zazwyczaj mają mniej 
szans edukacyjnych czy ekonomicznych (UNICEF, 2013). 
Pracownicy migrujący mają jeden z najwyższych 
wskaźników wypadków przy pracy wśród wszystkich 
grup zawodowych. 

Ludzie przed trzydziestym rokiem życia stanowią  
ok. 70% migracji międzynarodowych4 (ILO, 2004).  
Bariera językowa może zwiększać narażenie takich 
pracowników na wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe. Jeżeli pracownicy migrujący nie rozumieją 
w mowie i piśmie języka państwa przyjmującego, mogą 
mieć problemy z przestrzeganiem zasad i procedur 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy,  
np. mogą źle rozumieć ostrzeżenia i informacje na 
etykietach pojemników z substancjami chemicznymi. 
Postawy kulturowe i zachowania, status zatrudnienia 
(większość pracowników migrujących wykonuje prace 
dorywcze i sezonowe) i konieczność przedkładania 
dochodu nad wszelkie inne aspekty zatrudnienia mogą 
zniechęcać pracowników migrujących do podnoszenia 
kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (EU-OSHA, 
2013a).

                     
4 W 2015 r. ponad 51 mln pracowników migrujących było  
w wieku od 15 do 29 lat (UNDESA, 2015). 

Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia  
w miejscu pracy (BHP) młodych pracowników  

w krajach nordyckich 

Raport pt. „Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy 
młodych pracowników w krajach nordyckich" (Kines et al., 2013) prezentuje istotne 
wnioski, które pozwalają lepiej zrozumieć i zapobiegać zagrożeniom związanym z BHP, na 
jakie są narażeni młodzi pracownicy w wieku od 15 do 24 lat w krajach nordyckich. 
Dokonano w nim analizy czterech głównych kategorii czynników, które mają wpływ na 
zwiększenie ryzyka związanego z BHP dla młodych pracowników. 

• Charakterystyka młodocianych: na przykład zróżnicowany poziom dojrzałości fizycznej, 
umysłowej i emocjonalnej, stosunkowo niewielkie doświadczenie, zachowania 
niestroniące od ryzyka, często związane z podejmowaniem bardzo dużego ryzyka, brak 
umiejętności, przeszkolenia oraz świadomości i postrzegania ryzyka związanego z BHP, 
charakterystyka społeczna i interpersonalna, a także etap przechodzenia ze szkoły do 
pracy oraz z młodości w dorosłość. 

• Charakter pracy: na przykład praca w systemie zmianowym, praca w niepełnym 
wymiarze godzin oraz praca krótkoterminowa, sezonowa i na dyżurze. 

• Charakterystyka miejsca pracy: na przykład stosowane środki BHP, w tym szkolenia  
i nadzór BHP, kultura BHP i zarządzanie BHP. 

• Charakterystyka pracy: na przykład praca, w której występują fizyczne, chemiczne, 
biologiczne, mechaniczne i psychospołeczne czynniki ryzyka. 
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Zagrożenia w pracy,  
na jakie młodzi pracownicy 

są często narażeni 
Terminy „zagrożenie" i „ryzyko" są czasami używane 
wymiennie, ale w rzeczywistości mają różne znaczenia. 
„Zagrożeniem" jest wszystko, co potencjalnie może 
powodować straty (na przykład pył, środki chemiczne, 
hałas, praca na wysokości, ręczne przenoszenie 
przedmiotów, niezabezpieczone urządzenia, długie lub 
nieprzewidywalne godziny pracy, itd.), natomiast 
„ryzyko" to połączenie: (a) prawdopodobieństwa 
wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia i (b)dotkliwości 
straty, która może wystąpić w wyniku takiego zdarzenia, 
łącznie z długotrwałymi skutkami. Na przykład, 
operatorzy maszyn są narażeni na zwiększone ryzyko 
poważnych, a potencjalnie nawet śmiertelnych 
obrażeń na skutek stałego używania 
niezabezpieczonych maszyn, a pracownicy, którzy 
często podnoszą i przenoszą ciężkie lub duże 
przedmioty, są narażeni na ryzyko dolegliwości układu 
mięśniowo-grzbietowego, takich jak bóle pleców. 

Zapobieganie potencjalnym skutkom narażenia 
pracowników wymaga, by zagrożenia związane  
z pracą zostały zidentyfikowane, a ryzyko ocenione. 
Wymaga także przyjęcia odpowiednich mechanizmów 
kontroli ryzyka poprzez kompleksowy system zarządzania 
BHP.5 

Identyfikacja zagrożenia to pierwszy krok w tym 
procesie. Wymaga, by pracodawcy – przy aktywnym 
zaangażowaniu pracowników – zidentyfikowali 
niebezpieczne czynniki i sytuacje oraz określili, którzy 
pracownicy mogą być narażeni na każde z zagrożeń. 
W systemie zarządzania BHP powinno się zwracać 
szczególną uwagę na pracowników, którzy są narażeni 
na wyjątkowe czynniki ryzyka, takich jak młodzi 
pracownicy. Identyfikacja zagrożeń powinna być 
skoncentrowana na relacji pomiędzy pracownikiem, 
zadaniem roboczym, warunkami pracy, organizacją 
pracy i środowiskiem pracy. W przypadku pracowników 
dorosłych standardowe limity mogą pomóc  
w identyfikacji niebezpiecznych sytuacji. Natomiast 
młodzi pracownicy, zwłaszcza w wieku dojrzewania, 
nadal rozwijają się umysłowo i fizycznie, dlatego bardzo 
trudno jest określić limity, które mogą tolerować ich 
ciała i umysły. Z powodu braku wiedzy na temat 
wpływu zagrożeń w pracy na zdrowie młodych 
pracowników szczególnie trudno określić te limity. 
                     
5 Zgodnie z Wytycznymi MOP dotyczącymi Systemów 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (znanymi jako 
ILOOSH 2001), środki prewencyjne i ochronne należy wdrażać  
w następującej kolejności: (i) wyeliminowanie zagrożenia; (ii) 
kontrola ryzyka u źródła (z zastosowaniem technicznych 
mechanizmów kontroli lub środków organizacyjnych); (iii) 
ograniczenie ryzyka poprzez zaprojektowanie bezpiecznych 
metod pracy (w tym administracyjnych środków stosowanych 
do kontroli ryzyka); (iv) w przypadku, gdy nie jest możliwe 
kontrolowanie ryzyka rezydualnego za pomocą ogólnych 
środków, nieodpłatne zapewnienie przez pracodawcę odzieży 
ochronnej (PPE)i wprowadzenie mechanizmów kontrolujących 
jej używanie i utrzymywanie (ILO, 2001). 

W każdym miejscu pracy może istnieć wiele rodzajów 
zagrożeń związanych z różnymi skutkami dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Poniżej 
przedstawiono rodzaje zagrożeń fizycznych  
i psychospołecznych, które są szczególnie groźne dla 
młodych pracowników ze względu na zwiększone 
ryzyko narażenia i czynniki ryzyka, które są wyjątkowe 
dla tej grupy. 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, które mogą 
potencjalnie powodować natychmiastowe skutki (na 
przykład oparzenia, przeciążenia, rany szarpane, 
stłuczenia, złamanie kości, obrażenia wewnętrzne, 
siniaki, urazy głowy i uduszenia), o ile nie zostaną 
wprowadzone środki kontroli ryzyka. Zagrożenia dla 
bezpieczeństwa dotyczą na przykład prac na 
wysokości, użytkowania niebezpiecznych maszyn, 
urządzeń lub narzędzi, prowadzenia pojazdów lub 
pracy w ich pobliżu, kopania rowów, chodzenia po 
śliskiej nawierzchni lub brudnych podłogach, pracy  
z materiałami lub substancjami łatwopalnymi lub 
wybuchowymi lub w ich pobliżu. Młodzi pracownicy 
mogą być szczególnie narażeni na zagrożenia dla 
bezpieczeństwa z powodu ich ograniczonego 
doświadczenia zawodowego, słabego przeszkolenia 
zawodowego, braku informacji lub instrukcji 
dotyczących zagrożeń i procedur bezpieczeństwa  
oraz braku nadzoru (IPEC i inni, 2002). 

Zagrożenia fizyczne obejmują narażenie na działanie 
wielu różnych czynników fizycznych, które mogą 
szkodzić zdrowiu, takich jak hałas, wibracje, niektóre 
rodzaje oświetlenia, ekstremalne temperatury (zarówno 
gorąco, jak i zimno) i promieniowanie (w tym narażenie 
na promieniowanie ultrafioletowe słońca lub w trakcie 
spawania). Pracownicy wystawieni na działanie 
promieniowania UV w młodym wieku są narażeni  
na zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry  
w dorosłym życiu, ze względu na długotrwałość 
narażenia (rozpoczyna się w młodym wieku). Młodzi 
pracownicy są również bardziej niż dorośli podatni na 
utratę słuchu wskutek nadmiernego hałasu. 
Dopuszczalne wartości narażenia na hałas dla 
dorosłych są nieodpowiednie do ochrony młodych 
pracowników (Forastieri, 2002). Młodzi pracownicy są 
wyjątkowo narażeni na nadmierny hałas w sektorze 
hotelarsko-restauracyjnym, wytwórczym i budowlanym. 
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Zagrożenia biologiczne obejmują narażenie na 
działanie bakterii, pasożytów, wirusów oraz 
niebezpiecznych zwierząt, owadów i roślin. Skutkiem 
takiego narażenia mogą być różnego rodzaju choroby, 
m.in. skóry, układu pokarmowego i oddechowego. 
Zagrożenia biologiczne są powszechne w sektorach 
gospodarki, w których pracuje wielu młodych 
pracowników, takich jak rolnictwo (kontakt ze 
zwierzętami), przetwórstwo żywności i restauracje 
(kontakt z jedzeniem), ochrona zdrowia (kontakt  
z ludźmi, krwią i innymi płynami ustrojowymi)  
i gospodarowanie odpadami. 

Zagrożenia chemiczne obejmują narażenie na 
działanie gazów, pyłów, spalin, oparów i cieczy. 
Chemikalia są stosowane w większości miejsc pracy,  
we wszystkich branżach. Na przykład w rolnictwie 
występują pestycydy i nawozy, w przemyśle 
wytwórczym – farby i rozpuszczalniki, w przemyśle 
budowalnym – azbest, krzemionka, rozcieńczalniki, kleje 
i opary spawalnicze, w branży usługowej – środki 
czystości. Oddziaływanie toksyczne substancji zależy  
od dawki i czasu trwania narażenia oraz od innych 
czynników, m.in. indywidualnej wrażliwości (np. płci  

i wieku). Narażenie na czynniki chemiczne w młodym 
wieku może powodować poważne skutki zdrowotne 
(układ rozrodczy, równowaga hormonalna), (Gerry, 
2005). 

Zagrożenia ergonomiczne obejmują przenoszenie 
ciężkich przedmiotów, szybkie lub powtarzalne ruchy,  
a także nieodpowiednio zaprojektowane maszyny, 
sprzęt i procesy robocze, które zmuszają pracowników 
do przyjmowania niewygodnych pozycji w trakcie 
pracy. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, 
takie jak bóle pleców, zapalenie ścięgna, dyskopatia  
i zespół cieśni nadgarstka, to typowe skutki narażenia 
na czynniki ergonomiczne. Osoby w wieku dojrzewania, 
które dźwigają duże ciężary, są narażone na większe 
ryzyko uszkodzenia układu szkieletowego  
i zaburzenia wzrostu, ponieważ ich ciała nadal rosną  
i rozwijają się. Ponadto, metody pracy, narzędzia i sprzęt 
są zazwyczaj zaprojektowane dla dorosłych, co 
oznacza, że młodzi pracownicy, których organizm nie 
jest jeszcze w pełni ukształtowany, są narażeni na 
większe ryzyko zmęczenia, wypadków przy pracy  
i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (IPEC et al., 
2002).  
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Zagrożenia psychospołeczne wynikają z projektowania 
pracy i zarządzania nią oraz jej kontekstów społecznych 
i organizacyjnych, z których wszystkie mogą 
powodować szkody psychiczne lub fizyczne.  
Stres jest typową reakcją na zagrożenia 
psychospołeczne. Stres związany z pracą może 
powodować chwilową dekoncentrację, błędną ocenę 
sytuacji lub niemożność wykonywania normalnych 
czynności, co zwiększa ryzyko wypadków w miejscu 
pracy. Może przyczynić się do zaburzeń psychicznych 
(wypalenie zawodowe i depresja), problemów 
fizycznych (choroby układu krążenia i schorzenia układu 
mięśniowo-szkieletowego) lub negatywnych 
mechanizmów obronnych (nadużywanie alkoholu lub 
palenie papierosów). Stres prowadzi do pogorszenia 
samopoczucia i jakości życia pracowników (ILO, 2016a). 
Z uwagi na to, że młodzi pracownicy rozwijają się 
umysłowo, emocjonalnie i społecznie do wieku 
dwudziestu kilku lat, ich narażenie na czynniki 
psychospołeczne może być szczególnie groźne. 

Zagrożenia psychospołeczne zazwyczaj dzieli się na 
dwie główne grupy: 

• treść pracy: warunki pracy, na przykład planowanie 
zadań, obciążenie pracą i tempo pracy, 
harmonogram pracy 

• kontekst pracy: organizacja pracy i relacje 
zawodowe, w tym na przykład kultura 
organizacyjna (kultura wytworzona wokół 
zagadnienia bezpieczeństwa), styl przywództwa  
i zarządzania, rola w organizacji, możliwości rozwoju 
zawodowego, decyzyjność i sprawowanie kontroli, 
równowaga między życiem prywatnym  
a zawodowym oraz relacje interpersonalne w pracy 
(w tym przemoc i molestowanie w miejscu pracy). 

 

 

 

Brak jasności co do zadań roboczych do wykonania  
i ograniczony wpływ pracowników na rezultaty ich 
pracy może, w połączeniu z innymi czynnikami, 
prowadzić do niskiej motywacji i satysfakcji z pracy. 

 

Młodzi pracownicy wydają się bardziej podatni na 
przemoc i molestowanie w miejscu pracy, w tym 
niepożądane zainteresowanie seksualne, ze względu na 
łączne oddziaływanie różnych czynników: rodzaju 
pracy, formy zatrudnienia i małej siły przetargowej. 
Molestowanie młodych pracowników to problem, 
któremu poświęca się znaczną uwagę.6 Sprzyja 
powstawaniu chorób układu krążenia, depresji, 
wypalenia zawodowego, niepokoju, nerwowości, 
mniejszej satysfakcji z pracy i gorszego samopoczucia. 
Stresujące i źle zorganizowane środowisko pracy oraz 
niewłaściwe przywództwo budują negatywny klimat  
w pracy, zwiększając ryzyko molestowania. 

Słaba równowaga między życiem prywatnym  
a zawodowym jest dość powszechna wśród młodych 
pracowników, częściowo dlatego, że akceptują pracę 
na zmiany, prace sezonowe, prace w weekendy  
i nadgodziny (Kines i inni, 2013). 

                     
6 Zgodnie z analizą przeprowadzoną w krajach nordyckich 
„Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia  
w miejscu pracy młodych pracowników w krajach nordyckich",  
w ostatnich latach trzy problemy znalazły się w centrum uwagi: 
molestowanie, samopoczucie i „zdolność do pracy". Zdolność do 
pracy odnosi się do równowagi pomiędzy zarządzaniem 
zasobami i miejscem pracy danego pracownika a wymaganiami 
przed nim stawianymi. Na samopoczucie mają wpływ czynniki 
fizyczne, psychiczne, organizacyjne i psychospołeczne oraz 
zmiany w społeczeństwie i technologii (Kines i inni, 2013). 
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Młodzi pracownicy  
w niebezpiecznych sektorach 

gospodarki 
Młodzi pracownicy zazwyczaj mają ograniczone 
umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe  
i siłę przetargową, dlatego ich możliwości są często 
ograniczone do najniższych stanowisk i prac, 
niepożądanych z powodu słabego wynagrodzenia, 
wydłużonych godzin pracy, niestabilności zatrudnienia  
i niebezpiecznego charakteru pracy. Sytuację tę 
pogarsza dodatkowo stopa bezrobocia wśród 
młodzieży, która jest trzy razy wyższa niż wśród dorosłych 
(ILO, 2018). Ponadto wielu młodych ludzi pracuje  
w nieformalnych sektorach gospodarki (78,7% 
pracowników w wieku od 15 do 29 lat), gdzie są bardziej 
narażeni na wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 
ponieważ prace w gospodarce nieformalnej zazwyczaj 
występują znaczące zagrożenia zawodowe i 
jednocześnie ograniczona ochrona socjalna (ILO, 
2017a). Młodzi pracownicy dużo częściej niż dorośli 
wybierają niestandardowe formy zatrudnienia,7 

                     
7  MOP definiuje niestandardowe zatrudnienie jako składające 
się z czterech kategorii zatrudnienia: (a) zatrudnienie tymczasowe 
(w odróżnieniu od zatrudnienia na czas nieokreślony); (b) Praca  
w niepełnym wymiarze i na dyżurze (w odróżnieniu od pracy na 
pełny etat); (c) Wielostronne stosunki pracy (w odróżnieniu od 
bezpośredniego stosunku podległości z użytkownikiem końcowym); 
(d) Ukryte zatrudnienie/samozatrudnienie ekonomicznie zależne (tj. 
niebędące częścią stosunku pracy). 
 

związane z pracą mniej stabilną i słabiej chronioną. 
Osoby wykonujące pracę tymczasową, tj. 
krótkoterminową, zazwyczaj mają ograniczony dostęp 
do szkoleń i rozwijania umiejętności oraz mniej informacji 
na temat zagrożeń i ryzyka w pracy (EU-OSHA, 2007). 
Osoby takie często zmieniają pracę, i w związku z tym 
rzadko mają czas i możliwość zapoznania się z zasadami 
BHP zanim przejdą do kolejnej pracy, gdzie muszą od 
nowa przechodzi proces adaptacji. 

Te warunki pracy, nieformalne, niestabilne  
i niestandardowe, które zwiększają narażenie młodych 
pracowników na czynniki niebezpieczne i uciążliwe, 
występują we wszystkich wymienionych poniżej 
sektorach gospodarki. 
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Rolnictwo. Na całym świecie 49,3%  
osób w wieku dojrzewania, od 15.  
do 17. roku życia, wykonujących 
niebezpieczne prace, jest zatrudnionych 
w rolnictwie (ILO, 2017b). Rolnictwo to 
jeden z najniebezpieczniejszych 
sektorów dla pracowników w każdym 
wieku. Zatrudnionych w rolnictwie 
dotyczą wysokie wskaźniki wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych, gdyż 
stykają się oni z wieloma zagrożeniami, 
takimi jak obsługa maszyn, pojazdów, 
narzędzi i zwierząt, nadmierny hałas  
i wibracje, poślizgnięcia, przewrócenia  
i upadki z wysokości, konieczność 
dźwigania dużych ciężarów  
i wykonywania nużącej, powtarzalnej 
pracy oraz pracy wymagającej 
przyjmowania niewygodnych pozycji, 
które prowadzą do schorzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego, narażenie  
na pyły inne substancje organiczne, 
chemikalia oraz czynniki zakaźne,  
a także inne czynniki charakterystyczne 
dla środowiska wiejskiego, jak narażenie 
na działanie słońca, ekstremalne 
temperatury i złe warunki pogodowe. 
Pomimo spadającego zatrudnienia w 
rolnictwie, zarówno wśród młodych, jak  
i starszych pracowników, pozostaje ono 
głównym pracodawcą dla młodych 
ludzi w rozwijających się regionach na 
całym świecie. W krajach rozwiniętych 
rolnictwo jest wysoce zmechanizowane  
i zatrudnia stosunkowo niewielu ludzi, 
natomiast w krajach rozwijających się 
jest to głównie sektor o słabym 
zaawansowaniu technologicznym, 
zatrudniający wielu pracowników  
o niskich kwalifikacjach (ILO, 2017a). 

Przemysł wytwórczy. Wielu młodych 
pracowników, którzy wchodzą na rynek 
pracy, jest zatrudnionych w sektorze 
wytwórczym. Pomimo niedawnego 
spadku udziału zatrudnienia w 
przemyśle wytwórczym, w wielu 
regionach sektor ten zatrudnia dużą 
liczbę młodych pracowników (na 
przykład młodzi pracownicy stanowią 
9,7% wszystkich pracowników w 
przemyśle wytwórczym w Afryce i 20,7% 
w Europie Wschodniej i w Azji Środkowej 
i Zachodniej) (ILO, 2017a). W wielu 
krajach rozwijających się jest to sektor  
z największą liczbą wypadków przy 
pracy z udziałem młodych 
pracowników. W skład sektora 
wytwórczego wchodzi wiele branż, 
m.in. przemysł motoryzacyjny, tekstylny  
i odzieżowy, przemysł elektroniczny, 
przemysł chemiczny, przemysł 
metalurgiczny, przemysł spożywczy  
i przemysł dóbr konsumpcyjnych.  
W tych branżach występuje wiele 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników, takich jak stosowanie 
chemikaliów, użytkowanie maszyn, 
pojazdów i narzędzi elektrycznych,  
oraz zagrożeń fizycznych, takich jak 
nieodpowiednia wentylacja  
w pomieszczeniu, wysoki poziom 
hałasu, wysokie temperatury i złe 
oświetlenie. 

Budownictwo. Ten sektor przyciąga 
rosnącą liczbę młodych pracowników w 
regionach rozwijających się i 
wschodzących (Afryka, Azja i Rejon 
Pacyfiku, Ameryka Łacińska i Karaiby), 
(ILO, 2017a). Wiele państw zakazało 
zatrudniania dzieci na budowach, mimo 
to praca dzieci w niebezpiecznych 
warunkach w budownictwie jest nadal 
bardzo powszechna (IPEC, 2011). 
Budownictwo ma jeden z najwyższych 
wskaźników wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych ze wszystkich 
branż, głównie z powodu bardzo 
niebezpiecznego charakteru wielu 
zadań budowlanych. Na przykład 
pracownicy czasami korzystają z 
niebezpiecznych maszyn i materiałów, 
pracują na wysokości i są narażeni na 
niebezpieczne substancje, w tym 
zapylone środowiska pracy. Wysoki 
wskaźnik wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych wynika również  
ze specyfiki przemysłu budowlanego, 
m.in.: dużego udziału małych firm  
i długich łańcuchów kontraktowania 
wykonawców, wielu pracodawców na 
budowach, dużej rotacji personelu  
i szerokiego wykorzystywania 
niedoświadczonych, sezonowych  
i migrujących pracowników. 

Przemysł górniczy i wydobywczy. 
Ciężkie i niewymiarowe ładunki, 
uciążliwa praca, niestabilne struktury 
podziemne, ciężkie narzędzia i 
maszyny, toksyczny pył i chemikalia 
oraz narażenie na ekstremalne gorąco  
i zimno powodują, że ta branża jest 
niebezpieczna dla wszystkich 
pracowników, ale w szczególności dla 
pracowników młodych. Praca w tej 
branży może być niebezpieczna dla 
psychiki człowieka, gdyż górnictwo 
często rozwija się odległych rejonach, 
gdzie prawo, szkoły i usługi społeczne 
są bardzo ograniczone i gdzie może 
brakować wsparcia rodziny  
i społeczności (IPEC, 2011). Z tych 
powodów w górnictwie i przemyśle 
wydobywczym dzieci mają generalnie 
zakaz pracy do czasu ukończenia  
18. roku życia. 

Sektor usług. Sektor usług, który 
obejmuje podsektory hotelarsko-
gastronomiczny oraz usług ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, zatrudnia 
coraz więcej młodych pracowników na 
całym świecie (ILO, 2017a). Kluczową 
cechą tego sektora jest częsta 
interakcja z klientami i pacjentami.  
Taki charakter pracy zwiększa 
prawdopodobieństwo narażenia 
pracowników na zagrożenia 
psychospołeczne, w tym przemoc 
słowną, groźby, poniżające zachowania, 
nękanie, dręczenie, przemoc fizyczną  
i niepożądane zainteresowanie 
seksualne. Problemy ze zdrowiem 
psychicznym i schorzenia układu 
mięśniowo-szkieletowego to najczęstsze 
przyczyny nieobecności  
w pracy w tym sektorze. 

Branża hotelarsko-gastronomiczna. 
Podsektor hotelarsko-gastronomiczny, 
który jest częścią sektora usług, również 
zatrudnia coraz więcej młodych 
pracowników. W tym sektorze wykonują 
oni umysłowo i fizycznie wyczerpujące 
prace, często realizując monotonne, 
powtarzalne zadania, które nie 
wymagają żadnej kreatywności ani 
inicjatywy. Typowe zagrożenia, na jakie 
mogą być narażeni, to długotrwała 
praca w pozycji stojącej, dźwiganie 
dużych ciężarów, użytkowanie 
niebezpiecznych maszyn i narzędzi, 
ryzyko oparzeń, alergii i infekcji, złe 
oświetlenie (na przykład w klubach, 
barach i kasynach), spożywanie 
alkoholu oraz przemoc fizyczna  
i mobbing (Kines i in., 2013). 

Usługi ochrony zdrowia i opieki 
społecznej. Liczba miejsc pracy  
w podsektorze ochrony zdrowia i opieki 
społecznej rośnie na całym świecie,  
a wiele z nich obsadzają młodzi 
pracownicy. Podsektor ten rośnie  
i rozwija się zarówno w krajach 
rozwiniętych, jak i rozwijających się (ILO, 
2017a). Pracownicy służby zdrowia są 
często narażeni na czynniki 
ergonomiczne i psychospołeczne,  
w tym przemoc w miejscu pracy,  
a ponadto na czynniki fizyczne, 
mechaniczne, chemiczne i biologiczne, 
w tym kontakt z krwią i płynami 
ustrojowymi, którego skutkiem mogą 
być choroby zakaźne. 

Praca w domu. Wielu młodych ludzi 
pracuje w charakterze pomocy 
domowych lub nieopłacanych 
pracowników wykonujących prace na 
rzecz rodziny, szczególnie w krajach 
rozwijających się (ILO, 2016b). Praca  
w tym charakterze jest stale 
niedoceniana i niedostatecznie 
regulowana, a pracownicy są nadal 
przepracowani, słabo opłacani  
i pozbawieni ochrony. Najczęstszymi 
zagrożeniami są długie godziny pracy  
i izolacja. Ponadto pracownicy ci są 
właściwie „niewidzialni” dla władz 
publicznych. Praca często jest związana 
z koniecznością dźwigania dużych 
ciężarów, narażeniem na ryzyko 
związane z ogniem i gorącymi piecami, 
korzystaniem z chemii gospodarczej i 
używaniem ostrych przedmiotów (noże) 
(IPEC, 2013). Młode dziewczyny i 
pracownicy migrujący, którzy pracują  
w charakterze pomocy domowych, są 
szczególnie narażeni na przemoc  
i wykorzystywanie, częściowo ze 
względu na brak procedur zgłaszania 
problemów, ograniczoną ochronę 
prawną i izolowany charakter pracy. 
Młodzi pracownicy domowi często 
rezygnują z możliwości kształcenia się, 
co dodatkowo zwiększa ryzyko. 
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Normy BHP, które chronią 
młodych pracowników 

Uznaje się, że prawo do bezpiecznej pracy, 
zapewniającej ochronę zdrowia, dotyczy wszystkich 
pracowników, zarówno młodych, jak i dorosłych.  
W Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(1919) ustanowiono zasadę, że wszyscy pracownicy 
powinni być chronieni na wypadek chorób, chorób 
zawodowych i nieszczęśliwych wypadków związanych  
z pracą. Ta zasada została potwierdzona ponownie w 
Deklaracji Filadelfijskiej (1944) i w innych deklaracjach 
przyjętych później na różnych forach.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
8 Na przykład w Seulskiej Deklaracji dot. Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy (2008) stwierdza się, że prawo do bezpiecznego  
i zdrowego środowiska pracy powinno być uznane za jedno  
z fundamentalnych praw człowieka, a nie tylko prawo pracy. 

Promocja godnej, bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia 
w pracy przyświeca działalności Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, która przyczyniła się do opracowania 
ponad 40 międzynarodowych standardów pracy 
odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kluczowe standardy MOP dotyczące BHP ustanawiają 
fundamentalne zasady ukierunkowywania polityki 
krajowej i polityki przedsiębiorstw w zakresie polityk, 
systemów i programów BHP. 

Kluczowe standardy MOP dotyczące BHP 

• Konwencja dotycząca bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy z 1981 r. 
(nr 155) wraz z towarzyszącym jej Zaleceniem (nr 164) określają podstawowe zasady 
polityki i strategii na szczeblu krajowym i na poziomie przedsiębiorstw w zakresie wdrażania 
środków zapobiegawczych i ochronnych BHP oraz poprawy warunków pracy. Konwencja 
określa również obowiązki pracodawców, prawa pracowników i ich przedstawicieli oraz  
wymogi dotyczące informacji, wykształcenia i szkoleń. Protokół z 2002 r. (nr155) obejmuje 
konkretne przepisy dotyczące rejestrowania i zgłaszania wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych. 

• Konwencja dotycząca służb medycyny pracy z 1985 r. (nr 161) wraz z towarzyszącym jej 
Zaleceniem (nr 171) przewidują powołanie służb medycyny pracy na szczeblu krajowym 
oraz na poziomie przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za doradzanie pracodawcom, 
pracownikom i ich przedstawicielom w przedsiębiorstwie w zakresie utrzymywania 
bezpiecznego i zdrowego środowiska. 

• Konwencja dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy z 2006 r.  
(nr 187) wraz z towarzyszącym jej Zaleceniem (nr 197) promują prewencyjne środki 
bezpieczeństwa oraz kulturę zdrowotną poprzez rozwój i wdrażanie polityk, systemów  
i programów w zakresie BHP na szczeblu krajowym. Zgonie z Zaleceniem nr 197, w systemie 
krajowym powinny być wdrażane odpowiednie środki ochrony wszystkich pracowników,  
w szczególności pracowników w sektorach, w których występuje narażenie na duże 
ryzyko, w tym najsłabszych grup pracowników, takich jak pracownicy zatrudnieni w 
gospodarce nieformalnej, migrujący i młodzież. Zalecenie promuje również podejście 
uwzględniające różnicę płci przy projektowaniu systemów na szczeblu krajowym, tak aby 
zapewnić ochronę zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
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Konwencje BHP Międzynarodowej Organizacji Pracy 
promują ochronę wszystkich pracowników przed 
wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Niektóre 
z nich określają także specjalne środki ochrony młodych 
pracowników. Poniżej przedstawiono kilka przykładów. 

• Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie z 2001 r. (nr 184) zawiera część 
poświęconą młodym pracownikom. W art. 16 
określono, że minimalny wiek pracowników 
zatrudnionych w rolnictwie, gdzie praca ze względu 
na swój charakter i okoliczności, w jakich jest 
świadczona, może zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu 
młodocianych, nie powinien być niższy niż 18 lat 
(wyjątki mogą być dopuszczalne od 16. roku życia, 
ale przy spełnieniu ściśle określonych warunków).9 
Towarzyszące Konwencji Zalecenie (nr 192) dotyczy 
środków monitorowania zdrowia młodych 
pracowników (paragraf 4.3). 

• Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia  
w budownictwie z 1988 r. (nr 175) określa wymagany 
minimalny wiek (zgodnie z krajowymi przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi) dla kierowców  
i operatorów urządzeń podnoszących (paragraf 29). 

• Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania 
azbestu z 1986 r. (nr 172) dotyczy zatrudniania 
młodocianych w wieku poniżej 18 lat przy pracach 
związanych z ryzykiem narażenia zawodowego  
na działanie azbestu (paragraf 1.3) 

• Zalecenie dotyczące warunków zatrudnienia 
młodocianych pod ziemią w kopalniach z 1965 r.  
(nr 125) jest wezwaniem do przyjęcia środków,  
które mają chronić życie i zdrowie młodych osób 
zatrudnionych przy pracach pod ziemią  
w kopalniach. 

• Konwencja dotycząca lekarskiego badania 
zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci  
i młodocianych z 1946 r. (nr 77), Konwencja 
dotycząca lekarskiego badania zdatności do 

                     
9 Art. 16 (3) przewiduje, że krajowe przepisy i regulacje lub 
właściwe organy mogą, po konsultacji z zainteresowanymi 
organizacjami przedstawicielskimi pracodawców i pracowników, 
zezwolić na wykonywanie pracy, o której mowa w tym 
paragrafie, od 16. roku życia, pod warunkiem przeprowadzania 
odpowiedniego przeszkolenia przed podjęciem pracy oraz 
zapewnienia, że bezpieczeństwo i zdrowie młodych pracowników 
są w pełni chronione. 

zatrudnienia dzieci i młodocianych  
w zajęciach nieprzemysłowych z 1946 r. (nr 78)  
oraz Konwencja dotycząca lekarskiego badania 
zdatności młodocianych do pracy pod ziemią  
w kopalniach z 1965 r. (nr 124) zawierają 
stwierdzenie, że zatrudnienie dziecka lub 
młodocianego w wieku poniżej 18 lat może być 
kontynuowane jedynie pod warunkiem 
przeprowadzania badań lekarskich w celu 
sprawdzenia ich przydatność do określonej pracy, 
oraz wymaganie, by pracownicy tacy pozostawali 
pod nadzorem lekarskim co najmniej do ukończenia 
18. roku życia. Te wymagania powinny być 
obowiązkowe co najmniej do 21. roku życia  
w odniesieniu do robót stanowiących duże 
zagrożenie dla zdrowia.10 W Zaleceniu dotyczącym 
lekarskiego badania zdatności młodocianych do 
pracy z 1946 r. (nr 79) uznano ponadto, że ochrona 
jest nadal potrzebna po ukończeniu 18. roku życia, 
gdyż w większości przypadków wiek dojrzewania nie 
kończy się wraz z końcem 18. roku życia (paragraf 7) 

• Zalecenie dotyczące usług socjalnych dla 
pracowników z 1956 r. (nr 102), w art. 16 (1) określa, 
że w przedsiębiorstwach, w których pracownicy, 
szczególnie kobiety i młodociani, mają w trakcie 
pracy możliwości przyjęcia od czasu do czasu 
pozycji siedzącej bez szkody dla wykonywanej przez 
nich pracy, należy im zapewnić i utrzymywać  
w odpowiednim stanie sprzęt do siedzenia. 

Inne konwencje MOP przewidują ochronę 
bezpieczeństwa, zdrowia i samopoczucia 
młodocianych. Te postanowienia można znaleźć  
w dokumentach dotyczących inspekcji pracy, godzin 
pracy, okresów wypoczynku w tygodniu, płatnych 
urlopów i pracy w godzinach nocnych. Istnieją także 
inne postanowienia odnoszące się konkretnie do 
młodych pracowników zawarte w konwencjach 
dotyczących ochrony młodych marynarzy  
i konwencjach dotyczące pracy w rybołówstwie 
i w dokach.

                     
10 Zgodnie z Zaleceniem dotyczącym lekarskiego badania 
zdatności młodocianych do pracy z 1946 r. (nr 79) pożądane jest 
rozszerzenie limitu wieku dla obowiązkowych badań medycznych 
do co najmniej 21. roku życia dla wszystkich młodych 
pracowników zatrudnionych w zawodach przemysłowych  
i nieprzemysłowych. To rozszerzenie powinno mieć zastosowanie 
m.in. do wszystkich prac w górnictwie, szpitalach i publicznej 
rozrywce (np. taniec i akrobatyka). 
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Dzięki wspólnym wysiłkom 
globalnym na rzecz 
wyeliminowania pracy dzieci  
w niebezpiecznych 
warunkach, liczba osób  
w wieku od 15 do 17 lat 
pracujących w 
niebezpiecznych warunkach 
spadła z 47,5 mln w 2012 r.  
do 37,15 mln w 2016 r. 
Jednak 42% młodocianych 
pracowników w wieku  
od 15 do 17 lat, tj. 25% 
wszystkich pracujących 
dzieci, w 2016 r. nadal 
wykonywało niebezpieczne 
prace (ILO, 2017b). 

Fundamentalne normy 
dotyczące eliminowania  

pracy dzieci 
Młody pracownik w wieku poniżej 18 lat jest nadal 
uważany za dziecko i chroniony przepisami dotyczącymi 
pracy dzieci (IPEC, 2011). Większość państw, kierując się 
standardami MOP, przyjęła przepisy zabraniające 
zatrudniania i pracy dzieci lub nakładające 
rygorystyczne ograniczenia w tym zakresie. 

Konwencja dotycząca najniższego  
wieku dopuszczenia do 
zatrudnienia z 1973 r. (nr 138) 
określa minimalny wiek 
dopuszczenia do zatrudnienia 
przy różnych rodzajach prac 
oraz w krajach znajdujących się 
na różnych etapach rozwoju.  
W art. 3 Konwencji nr 138 
stwierdza się, że najniższy wiek 
dopuszczenia do wszelkiego 
rodzaju zatrudnienia lub pracy, 
które ze względu na swój 
charakter lub warunki, w jakich 
są wykonywane, mogą zagrozić 
zdrowiu, bezpieczeństwu lub 
moralności młodocianych, nie 
powinien być niższy niż 18 lat; 
artykuł zawiera pewne wyjątki. 
Jednak w Konwencji nr 138 nie 
poruszono kwestii zwiększonej 
ochrony pracowników, którzy 
ukończyli 18 lat. 
 

Konwencja dotycząca zakazu i natychmiastowych 
działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci z 1999 r. (nr 182) wymienia pracę  
w niebezpiecznych warunkach jako jedną z czterech 
najgorszych form pracy dzieci,11 której wyeliminowanie 
jest traktowane jako pilny priorytet do podjęcia na 
szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

 

 

 

 

 

                     
11 Art. 3 Konwencji nr 182 definiuje najgorsze formy pracy 
dzieci i wymienia w podpunkcie (d) pracę, która ze względu na 
swój charakter lub okoliczności, w których jest prowadzona, 
może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci. 
Rodzaje pracy, o której mowa w artykule 3d, będą określone  
w ustawodawstwie krajowym lub przepisach albo przez 
właściwą władzę, po konsultacji z zainteresowanymi 
organizacjami pracodawców i pracowników, z uwzględnieniem 
stosownych standardów międzynarodowych. 

Konwencja zawiera wymóg opracowania przez 
właściwe władze krajowe, w porozumieniu z 
organizacjami pracodawców i pracowników, listy 
niebezpiecznych prac, z uwzględnieniem rodzajów prac 
niebezpiecznych, o których mowa w Zaleceniu 
dotyczącym najgorszych form pracy dzieci (nr 190). 
Obejmują one prace: 

• związane z narażeniem dzieci na 
czynniki fizyczne, psychiczne lub 
seksualne  
• pod ziemią, pod wodą, na 
niebezpiecznych wysokościach lub  
w ciasnych pomieszczeniach 
• z użyciem niebezpiecznych 
maszyn, urządzeń i narzędzi lub 
obejmujące ręczne przenoszenie albo 
transport ciężkich ładunków 
• w szkodliwym środowisku, związane 
np. z narażeniem dzieci na 
niebezpieczne substancje, czynniki, 
procesy, temperatury, poziomy hałasu 
lub wibracje szkodliwe dla zdrowia 
• w szczególnie trudnych 
warunkach, takich jak długi czas 
wykonywania pracy, praca nocna 
albo praca, podczas której dziecko 
jest bez uzasadnienia ograniczone do 
pomieszczeń pracodawcy.
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Podstawy działań  
na szczeblu krajowym  

i regionalnym w zakresie 
bezpieczeństwa  

i higieny pracy (BHP) 
młodych pracowników 

Cel poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodych pracowników można 
osiągnąć wyłącznie dzięki wspólnym wysiłkom wielu różnych graczy na rynku, w tym instytucji 
rządowych, pracodawców i pracowników oraz ich organizacji, społeczeństwa 
obywatelskiego, a co najważniejsze – młodych ludzi i organizacji ich reprezentujących. 

Efektywna odpowiedź na wyzwanie poprawy stanu BHP w odniesieniu do młodych 
pracowników powinna więc koncentrować się na pięciu najważniejszych obszarach. 
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• Usprawnienie gromadzenia i analizy danych i 

informacji dotyczących BHP młodych pracowników. 
• Opracowanie, aktualizacja i wdrożenie przepisów 

ustawowych, wykonawczych, polityk i wytycznych  
w celu lepszej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
młodych pracowników. 

• Budowanie zdolności, które mają pomóc rządom, 
pracodawcom, pracownikom i ich organizacjom 
odpowiedzieć na potrzeby młodych pracowników 
w zakresie BHP. 

• Włączenie zagadnień BHP do programów 
kształcenia ogólnego i szkoleń zawodowych w celu 
zapewnienia bezpieczniejszego i zdrowszego 
pokolenia pracowników. 

• Wzmocnienie orzecznictwa, świadomości i badań 
dotyczących podatności młodych pracowników na 
zagrożenia i ryzyko związane z BHP. 

 

 
Działania MOP dotyczące BHP  
dla młodych pracowników 

W 2015 r. MOP wdrożył flagowy program BHP: 
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Globalny Plan 
Działań Prewencyjnych (OSH GAP)” 
(Occupational Safety and Health – Global Action 
for Prevention), którego celem jest zmniejszenie 
liczby wypadków w pracy ze skutkiem 
śmiertelnym, obrażeń i chorób związanych z 
pracą oraz promowanie kultury prewencyjnej. 
Dwa pierwsze projekty w ramach OSH GAP są 
ukierunkowane na poprawę stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy młodych 
pracowników. 

 
 

 
• Projekt „SafeYouth@Work” (Młodzi Bezpieczni w Pracy) 

(finansowany przez Departament Pracy USA) 
koncentruje się na poprawie warunków pracy 
młodych pracowników poprzez ogólnokrajowe 
budowanie zdolności, a jego zadaniem jest 
promowanie zrównoważonej kultury prewencyjnej  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekt 
zakłada zwiększenie skuteczności działań w czterech 
strategicznych obszarach: (1) Dane i informacje BHP; 
(2) Prawo i Polityka BHP; (3) Zdolności BHP; (4) Wiedza  
i świadomość na temat BHP. 

• ProjektYouth40SH (Młodzież dla BHP) jest 
ukierunkowany na młodych pracowników 
będących częścią globalnych łańcuchów dostaw 
w Indonezji, Birmie, na Filipinach i w Wietnamie. 
Projekt zakłada rozwój i badanie szeregu narzędzi  
i strategii, których zadaniem jest zwiększenie 
świadomości w kwestii bezpieczeństwa w miejscu 
pracy oraz społecznej presji na usprawnienie 
krajowych systemów BHP. 
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Usprawnienie gromadzenia  
i analizy danych i informacji 
dotyczących BHP młodych 

pracowników 
Rozwój skutecznego systemu BHP na szczeblu krajowym 
i szczeblu przedsiębiorstw wymaga wiarygodnych 
danych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Problemy z gromadzeniem dokładnych, 
porównywalnych i aktualnych danych BHP utrudniają 
prowadzenie analizy zakresu, charakteru, przyczyn  
i wpływu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Wysiłki zmierzające do poprawy warunków BHP na 
szczeblu krajowym i przedsiębiorstw mogą być źle 
ukierunkowane lub niewłaściwie podejmowane  
w przypadku braku aktualnych, dokładnych i 
kompleksowych danych. W związku z tym, skuteczne 
gromadzenie i analiza danych mają podstawowe 
znaczenie w identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, 
niebezpiecznych sektorów gospodarki i grup 
zagrożonych pracowników. 

Dane mają również istotne znaczenie dla rozwoju 
właściwych i skutecznych środków prewencyjnych. 
Wiarygodne dane dotyczące BHP stanowią podstawę 
dowodową do ustalania priorytetów i mierzenia 
postępów. Są one zatem niezbędne do 
opracowywania i wdrażania polityk, strategii  
i programów dotyczących narażenia młodych 
pracowników na ryzyko. Wiarygodne dane BHP 
dotyczące młodych pracowników mają również 
zasadnicze znaczenie dla rozwoju środków 
prewencyjnych dostosowanych do potrzeb takich 
pracowników. Dane mogą również zwiększać 
zapotrzebowanie na bardzo potrzebne polityki  
i programy, takie jak programy włączające zagadnienia 
BHP do programów kształcenia ogólnego i szkoleń 
zawodowych lub programy, których celem jest 
określenie potrzeb młodych pracowników w trakcie 
rozwoju systemów zarządzania BHP w miejscu pracy. 

 

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy w 2017 r. MOP podkreślił pilną potrzebę 
usprawnienia zbierania i analizy danych BHP na 
szczeblu krajowym. MOP opublikował zestaw narzędzi 
zawierający przydatne zasoby i informacje w celu 
podkreślenia konieczności gromadzenia danych BHP  
i wsparcia państw członkowskich w wysiłkach 
zmierzających do optymalizacji zbierania i korzystania  
z tych danych. 

Rządy państw odpowiadają za rozwój i wdrożenie 
krajowego systemu zgłaszania i rejestracji wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych. Skuteczny system 
powinien dostarczać aktualne, kompleksowe  
i wiarygodne dane na temat wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych. System powinien obejmować 
wszystkie sektory, przedsiębiorstwa i pracowników, 
niezależnie od statusu zatrudnienia. Młodzi pracownicy 
są często angażowani do prac nieformalnych  
i tymczasowych, czyli obu kategorii, które często nie są 
objęte krajowymi systemami zgłaszania i rejestracji. 
Wiele państw wyłącza z tego systemu takie sektory, jak 
prace domowe i rolnictwo, w których jest zatrudnionych 
wielu młodych pracowników. Korzystając z danych 
uzyskanych z krajowego systemu zgłaszania i rejestracji, 
rządy powinny regularnie publikować krajowe statystyki 
w rozbiciu na wiek, płeć, status migracyjny i sektor, 
rozwijać strategie i środki prewencyjne BHP oraz 
opracowywać odpowiednie i skuteczne systemy 
odszkodowań dla pracowników. 

 

 

 

Krajowe systemy danych BHP 

Pierwszym krokiem w opracowaniu krajowego systemu zgłaszania i rejestracji wypadków jest ocena wszystkich 
właściwych danych BHP, które są często przechowywane w repozytoriach różnych krajowych organów BHP, 
ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych. Rządy powinny również opracować i wdrożyć szczególne procedury 
zgłaszania wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez pracodawców, firmy ubezpieczeniowe, służbę 
zdrowia pracujących, szpitale, innych dostawców usług medycznych i inne podmioty, które gromadzą takie dane. 
W wielu krajach niektóre sektory gospodarki nie mają systemu zgłaszania i rejestracji wypadków, i nie wszyscy 
pracodawcy i pracownicy są objęci takim systemem. 
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Pracodawcy odpowiadają za rejestrację wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych oraz powiadamianie 
o nich odpowiednich władz. Na pracodawców, którzy 
nie będą spełniać wymagania rejestracji, powinno się 
nakładać odpowiednie sankcje, gdyż ich działanie 
utrudnia funkcjonowanie całego krajowego systemu 
BHP. Rządy i organizacje pracodawców powinny 
zapewniać pracodawcom dostęp do jasnych 
wytycznych, w jaki sposób spełniać te ważne 
wymagania, oraz do szkoleń. Wytyczne powinny 
zawierać wskazówki na poziomie przedsiębiorstwa, 
sektorów gospodarki i całego kraju. 

Pracownicy mogą dostarczać informacje o ich 
własnym stanie zdrowia oraz stanie zdrowia 
współpracowników. Mogą wiele zyskać na wdrożeniu 
udanego programu, ale to właśnie oni mają najwięcej 
do stracenia, jeżeli taki program poniesie porażkę. 
Zazwyczaj wiedzą również więcej od innych o 
potencjalnych zagrożeniach związanych z ich pracą. 

 

Zatem informacje od pracowników często pełnią 
funkcję wczesnego systemu ostrzegania, który umożliwia 
pracodawcom podjęcie działań naprawczych, zanim 
niebezpieczne warunki w miejscu pracy doprowadzą 
do podlegającego rejestracji wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej pracownika. 

Młodych pracowników należy szczególnie zachęcać do 
uczestnictwa w zgłaszaniu wypadków w miejscu pracy, 
ale również incydentów i sytuacji grożących 
wypadkiem. Pozbawieni zachęt i poparcia, młodzi 
pracownicy często boją się, że informowanie o 
groźnych incydentach w miejscu pracy spowoduje 
niekorzystne nastawienie do nich pracodawcy. Takie 
postrzeganie sprawy niweczy ważny wkład, który mogą 
wnosić na rzecz poprawy stanu BHP. Wszyscy 
pracownicy powinni zdawać sobie sprawę, jak ważne 
jest zgłaszanie pracodawcy wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych, i powinni robić to bez obawy  
o zastosowanie przeciwko nim środków 
dyscyplinarnych. 

 

EC-ULAT: System Zgłaszania Wypadków przy Pracy na Filipinach 

W VI Regionie Filipin (Zachodnia Visayas) Departament Pracy i Zatrudnienia (DOLE) oraz Komisja ds. Odszkodowań 
Pracowniczych (ECC) prowadzą testy programu pilotażowego „EC-Ulat: System Zgłaszania Wypadków przy Pracy". 
Celem systemu raportowania jest usprawnienie zgłaszania i rejestracji wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
oraz natychmiastowe wysyłanie odpowiedzi na zapytania poprzez innowacyjny system, który umożliwia nie tylko 
pracodawcom, lecz również pracownikom i społeczności zgłaszanie wypadków, gdy będą ich świadkami. Każdy 
może zgłaszać wypadki przy pracy korzystając ze strony ec-ulat.me lub wysyłając wiadomość tekstową pod 
specjalny numer telefonu. Po otrzymaniu raportu na temat wypadku przy pracy regionalni urzędnicy ECC, DOLE  
i Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHC) rejestrują go i podejmują odpowiednie kroki. 
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Opracowanie, aktualizacja  
i wdrożenie przepisów 

ustawowych, wykonawczych, 
polityk i wytycznych  

w celu lepszej ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia 

młodych pracowników 
W Konwencji nr 187 MOP wzywa rządy do 
sformułowania, w porozumieniu z organizacjami 
pracodawców i pracowników, krajowej polityki 
promowania podstawowych zasad BHP. Powinna ona 
uwzględniać ocenę ryzyka zawodowego i zagrożeń, 
zwalczanie ryzyka zawodowego i zagrożeń u źródła 
oraz rozwój kultury prewencji w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, polegającej na 
informowaniu, konsultacji i szkoleniu. W trakcie 
opracowywania takiej polityki należy zidentyfikować i 
zaadresować priorytetowe obszary działania, 
poświęcając szczególną uwagą pracownikom 
narażonym na duże ryzyko, takim jak młodzi 
pracownicy. 

Hiszpańska strategia w zakresie BHP na lata 2015-2020 

W hiszpańskiej strategii w zakresie BHP na lata 2015-2020 zakłada się, że wskaźnik wypadków przy pracy wśród 
młodych pracowników jest wyższy niż w innych grupach pracowniczych, stąd strategia ta jest ukierunkowana na 
promocję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodych pracowników oraz identyfikację i wymianę dobrych praktyk 
(INSHT, 2015). Aby wesprzeć strategię, Konfederacja Pracodawców Navarry (Confederacion de Empresarios de 
Navarra, CEN) opracowała przewodnik, który ma pomóc pracodawcom w zarządzaniu BHP i zapobieganiu 
zagrożeniom dla wszystkich młodych pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach. W przewodniku 
przedstawiono specjalne wymagania dla pracowników poniżej 18. roku życia (CEN, 2015). 

 
 
Przepisy ustawowe i wykonawcze powinny odzwierciedlać 
międzynarodowe standardy dotyczące poprawy stanu BHP 
i wyeliminowania pracy dzieci. Prawie wszystkie państwa 
członkowskie MOP ratyfikowały Konwencję nr 182, która 
wymaga od nich „podjęcia natychmiastowych i 
skutecznych środków w celu pilnego zapewnienia zakazu  
i eliminowania najgorszych form pracy dzieci" (artykuł 1).  
W Konwencji są wymienione cztery „najgorsze formy pracy 
dzieci”. Czwarty punkt na liście to „praca, która ze względu 
na swój charakter lub okoliczności, w jakich jest 
prowadzona, może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub 
moralności dzieci." Większość dzieci wykonujących pracę 
mieści się w tej kategorii. Jednym ze sposobów realizacji 
celów w zakresie wyeliminowanie niebezpiecznej pracy  
i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i moralności dzieci jest 
opracowanie dobrze funkcjonujących systemów BHP na 
szczeblu krajowym i przedsiębiorstw. Państwa członkowskie 
zobowiązały się do identyfikacji rodzajów pracy, której 
wykonywanie przez osoby poniżej 18. roku życia powinno 
być zakazane ze względu na prawdopodobieństwo, że ze 
względu na swój charakter lub okoliczności, w których jest 
prowadzona, może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub 
moralności. Identyfikacja takich rodzajów pracy często 
kończy się opracowaniem „listy prac niebezpiecznych dla 
dzieci”.  

 

 

 
 
Do bazy danych ILO NATLEX krajowego ustawodawstwa  
w zakresie pracy, opieki społecznej i powiązanych praw 
człowieka dodano niedawno nową kategorię wyszukiwania: 
„praca dzieci w niebezpiecznych warunkach”12 . Teraz 
użytkownicy mogą szybko odszukać krajowe normy w tym 
obszarze i odniesienia do powiązanych z nimi aktów 
prawnych. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie młodych 
pracowników nie powinna się ograniczać wyłącznie do 
młodocianych w wieku poniżej 18 lat, ale dotyczyć wszystkich 
młodych pracowników. Powinna być wyrażona w krajowych 
przepisach ustawowych i wykonawczych oraz politykach 
odnoszących się do czynników ryzyka, które szkodzą zdrowiu 
młodych pracowników w wyniku zagrożeń w miejscu pracy.13 

                     
12 NATLEX zawiera ponad 88 000 rekordów, obejmujących 
196 państw i ponad 160 terytoriów i obszarów. Rekordy 
zawierają pełne teksty lub fragmenty aktów ustawodawczych  
i informacje na temat źródeł, z indeksem według tematu. 
13 Międzynarodowa Organizacja Pracy opracowała 
trójstronny proces identyfikacji pracy dzieci w niebezpiecznych 
warunkach, aby pomóc państwom członkowskim zorganizować 
i przeprowadzić trójstronne konsultacje, w wyniku których 
powstanie nowa lub zmodyfikowana lista prac niebezpiecznych 
dla dzieci w danym kraju. Przewodnik ten zawiera instrukcje 
planowania i przeprowadzania procesu, tak by trójstronne 
konsultacje były prowadzone zgodnie z postanowieniami 
Konwencji nr 138 i Konwencji nr 182. Zapewnia ponadto 
praktyczny i łatwy dostęp do materiałów referencyjnych, które 
pomogą uczestnikom w konsultacjach. 
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Instrument Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wspólnoty Andyjskiej (2004) 

Instrument Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wspólnoty Andyjskiej zabrania zatrudniania dzieci i młodocianych w 
pracy, która wiąże się z wykonywaniem niebezpiecznych czynności, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój 
fizyczny i umysłowy. W krajowym ustawodawstwie każdego państwa członkowskiego musi zostać ustalony 
minimalny wiek dopuszczający do zatrudnienia przy takich pracach, a wiek ten nie powinien być niższy niż 18 lat. 
Wymaga się, by pracodawcy dokonali oceny pracy przed wprowadzeniem dzieci i młodocianych na stanowisko 
pracy, określili charakter, dotkliwość i czas trwania narażenia na ryzyko oraz przyjęli środki prewencyjne konieczne 
do ograniczenia ryzyka w miejscu pracy. Pracodawcy muszą zapewnić badania lekarskie przed i po zatrudnieniu 
oraz okresowe badania w trakcie pracy dla pracujących dzieci i małoletnich. Jeżeli młodzi pracownicy w wieku  
od 18 do 21 lat wykonują prace uważane za szkodliwe lub niebezpieczne, co roku muszą przechodzić badania 
lekarskie, aż do ukończenia 21. roku życia. Badania takie powinien przeprowadzać specjalista medycyny pracy,  
a wyniki powinny być przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym młodego pracownika (Comunidad Andina, 
2004). 
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Wymogiem Konwencji nr 155 MOP jest, by pracodawcy 
zapewniali pracownikom i ich przedstawicielom 
odpowiednie szkolenia w zakresie BHP. Wiele państw 
ujmuje wymagania szkoleniowe w ustawodawstwie 
dotyczącym BHP, często określając specjalne 
wymagania odnośnie do szkolenia wprowadzającego 
nowych pracowników. Konwencja wymaga również, by 

państwa ratyfikujące podjęły środki w celu promowania 
wprowadzania zagadnień BHP do programów 
kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach,  
w tym również w szkolnictwie wyższym. 

 
 

 

Ustawodawstwo BHP powinno chronić zdrowie fizyczne  
i psychiczne wszystkich pracowników, w tym wielu 
młodych pracowników zatrudnionych w gospodarce 
nieformalnej. Rozszerzenie ochrony prawnej BHP na 
pracowników zatrudnionych w gospodarce 
nieformalnej jest ważnym sposobem ochrony młodych 
pracowników, podobnie jak strategie promujące 
przejście z zatrudnienia nieformalnego na formalne. 
Podejmując kwestie wymagań stawianych przez 
gospodarkę nieformalną, państwa członkowskie  
i partnerzy społeczni mogą kierować się zapisami 
Zalecenia MPO dotyczącego przechodzenia  
z gospodarki nieformalnej do gospodarki formalnej  
(nr 204), przyjętego w 2015 r. 

Inspekcja pracy ma do odegrania bardzo ważną rolę  
w ochronie bezpieczeństwa i zdrowia młodych 
pracowników. Funkcje przez nią realizowane obejmują 
egzekwowanie przepisów BHP, dostarczanie informacji 
technicznych i doradztwo w zakresie przestrzegania 
przepisów dla pracodawców i pracowników oraz 
identyfikację problemów, które nie są szczegółowo 
objęte istniejącym prawem. Inicjatywy podejmowane  
w zakresie pracy dzieci i bezpieczeństwa oraz zdrowia 
młodych pracowników w odniesieniu do bardzo 
niebezpiecznych prac i sektorów mogą być bardzo 
skuteczne w zwiększaniu stopnia ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa młodych pracowników. 

 

 

Ustawa dotycząca „Procesu włączania problematyki BHP  
do programów nauczania”, stan Oklahoma 

Oklahoma była pierwszym stanem USA, który uchwalił ustawę o „włączaniu problematyki BHP do programów 
nauczania” (2015), wprowadzając wymóg zapewnienia przez stanowe organy pracy i władze oświatowe szkoleń  
z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy dla uczniów klas od 7 do 12 (czyli uczniów w wieku od 12 do 18 lat).  
Stan Texas niedawno przyjął podobną ustawę, a dwa inne stany, California i Arkansas, pracują obecnie nad 
ustawodawstwem opartym na ustawie z Oklahomy. 
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Błyskawiczna akcja „Blitz” Inspekcji Pracy w Ontario (Kanada) 

Pomiędzy lipcem a wrześniem 2016 r., inspektorzy pracy w Ontario przeprowadzili „błyskawiczną akcję 
egzekwowania przepisów (blitz)" w sektorze przemysłu, skupiając się na młodych pracownikach w wieku od 14 do 
24 lat i nowych pracownikach, którzy byli zatrudnieni krócej niż sześć miesięcy (Ministerstwo Pracy Ontario, 2016 r.). 

Celem błyskawicznej akcji było: 

• zapewnienie przez pracodawców informowania nowych i młodych pracowników o zagrożeniach w miejscu 
pracy 

• zwiększenie świadomości nowych i młodych pracowników na temat ich praw i odpowiedzialności w zakresie 
BHP 

• zachęcenie pracodawców do identyfikacji i kontroli zagrożeń, w szczególności takich, które mają wpływ na 
młodych pracowników 

• wyeliminowanie braku zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi w zakresie BHP. 

 
Ostateczna odpowiedzialność za zapewnienie 
zgodności z przepisami ustawowymi i wykonawczymi  
w zakresie BHP spoczywa na pracodawcach. Ich 
obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie 
pracowników. W wielu aktach prawnych BHP wymaga 
się, by pracodawcy wdrażali systemy zarządzania  
i praktyki BHP, które obejmują takie działania 
prewencyjne, jak ocena i kontrola ryzyka, szkolenia  
i informacje dla pracowników, monitorowanie zdrowia 
pracowników, planowanie awaryjne, badanie 
wypadków, rejestracja i zgłaszanie wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych. Wiele państw 
wprowadziło również przepisy, które wymagają 
powoływania komisji BHP oraz przedstawicieli 

pracowników ds. BHP. Pracodawcy powinni zapewnić, 
że czynniki ryzyka charakterystyczne dla młodych 
pracowników zostały zidentyfikowane i uwzględnione  
w systemach i praktykach zarządzania. Młodzi 
pracownicy powinni być również objęci mechanizmami 
konsultacji i współpracy z pracownikami w zakresie BHP. 

Instytucje rządowe i inne organy krajowe, jak 
organizacje pracodawców i pracowników, powinny 
opracować narzędzia i wytyczne do promocji 
zgodności z wymaganiami BHP, poprawy warunków 
pracy i zapobiegania ryzyku w miejscu pracy. Powinno 
się tu poświęcać szczególną uwagę potrzebom 
młodych pracowników. 

 

Australijskie poradniki dotyczące najlepszych praktyk godnej pracy 

Australijski Rzecznik ds. Godnej Pracy przygotował dwa poradniki, w których są przedstawione najlepsze praktyki 
dotyczące młodych pracowników: 

 Poradnik dla pracodawcy w sprawie zatrudniania młodych pracowników, w którym zostało wyjaśnione, co 
pracodawca powinien przekazać młodemu pracownikowi na wczesnym etapie ich relacji zawodowych oraz 
podkreślone znaczenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa młodych pracowników i znaczenie wyeliminowania 
przypadków molestowania w miejscu pracy (Rzecznik ds. Godnej Pracy, 2013) 

 Poradnik dla młodych pracowników*, w którym skoncentrowano się na prawach młodych pracowników oraz 
uprawnieniach i obowiązkach w miejscu pracy, a także na zagadnieniach BHP (Rzecznik ds. Godnej Pracy, 
2017). 

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy również 
opracowała wytyczne, które mają pomóc 
pracodawcom i pracownikom chronić osoby 
małoletnie przed wykonywaniem niebezpiecznej pracy. 
Obejmują one Podręcznik pracodawcy i pracowników 
o pracy niebezpiecznej dla dzieci (2011) i zestaw 
„Bezpieczna praca dla młodzieży” (2009). Inne 
publikacje MOP zawierają bardziej ogólne wytyczne na 
temat promocji BHP wśród wszystkich pracowników.  

 

 

 

 

 

Na przykład, publikacja „Wytyczne dotyczące 
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy (ILO-OSH 2001)” zawiera porady dla instytucji 
krajowych, pracodawców, pracowników  
i reprezentujących ich organizacji na temat tworzenia, 
wdrażania i usprawniania systemów zarządzania BHP  
w celu zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych dla wszystkich pracowników.14 

 

                     
14 Międzynarodowa Organizacja Pracy opracowała 
praktyczne i łatwe w użyciu narzędzia do oceny ryzyka  
i zarządzania ryzykiem. Obejmują one przewodnik dla 
pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli w 5 krokach, 
dotyczący przeprowadzania oceny ryzyka w miejscu pracy,  
i pakiet szkoleniowy dotyczący oceny ryzyka i zarządzania nim  
w miejscu pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Budowanie zasobów,  
które mają pomóc rządom, 

pracodawcom, pracownikom  
i ich organizacjom 

odpowiedzieć na potrzeby 
młodych pracowników  

w zakresie BHP 
Trwały postęp w dziedzinie BHP młodych pracowników 
wymaga czegoś więcej niż tylko lepsze dane, przepisy  
i polityka, które zaspokoiłyby potrzeby tej grupy 
pracowników. Niezbędne jest także, by wszystkie strony 
i interesariusze uczestniczyli w budowaniu zasobów 
i kompetencji. 

Aby wypełnić obowiązki w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, pracodawcy 
powinni, jako minimum, być zaznajomieni z procesem 
zarządzania ryzykiem. Należy ich zdecydowanie zachęcać 
do wdrożenia systemów zarządzania BHP, dostosowanych 
do konkretnych miejsc pracy. Powinni zidentyfikować 
zagrożenia w miejscu pracy, ocenić ryzyko, uwzględnić 
szczególną podatność pracowników na zagrożenia, 
zidentyfikować sytuacje niebezpieczne dla dzieci i przyjąć 
efektywne środki prewencji i kontroli ryzyka. Wnioski z 
procesu oceny ryzyka w miejscu pracy powinny być 
włączone do szkoleń BHP dla nowych i młodych 
pracowników, a także uwzględnione w okresowych i 

bieżących szkoleniach dla wszystkich pracowników. 
Organizacje pracodawców odgrywają bardzo ważną rolę 
pomagając swoim członkom zdobyć odpowiednie 
kwalifikacje i zrozumieć znaczenie zarządzania ryzykiem. 

Współpraca z pracownikami jest potrzebna po to, by 
wyeliminować zagrożenia, ograniczyć ryzyko i poprawić 
warunki pracy. Do współpracy powinni być włączeni 
przedstawiciele pracowników ds. BHP oraz wspólne 
komisje BHP. W celu właściwego reprezentowania 
młodych pracowników, przedstawiciele ds. BHP muszą 
znać czynniki stanowiące dla nich zagrożenie, a także 
dysponować informacjami i wytycznymi w zakresie 
sposobu reagowania na specyficzną podatność 
młodych pracowników na zagrożenia związane z BHP. 
Związki zawodowe coraz częściej rozumieją znaczenie 
włączania młodych pracowników w swoje struktury oraz 
angażowania ich w organizację kampanii i akcji 
promujących ich prawa w pracy. Nadal jednak 
pozostaje tu wiele do zrobienia. 
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Poradnik dotyczący praktyk zawodowych brytyjskiego Kongresu 
Związków Zawodowych 

Kongres Związków Zawodowych (TUC) i Rada ds. Nauczania i Umiejętności (LSC), działające w Wielkiej Brytanii, 
wydały poradnik „Praktyki zawodowe: krótki przewodnik dla przedstawicieli związkowych ds. bezpieczeństwa”,  
w którym doradzają przedstawicielom ds. BHP, w jaki sposób dopilnować, by pracodawcy zapewnili praktykantom  
i innym osobom odbywającym szkolenia bezpieczne i zdrowie środowisko pracy oraz właściwe wsparcie i wytyczne. 
Podręcznik rekomenduje wiele rozwiązań, które można zastosować, np. zachęcanie młodych pracowników  
i praktykantów do przyłączenia się do związków zawodowych, wprowadzanie zagadnień odnoszących się do 
młodych pracowników do porządku obrad Komitetu BHP jako punkt stały, dopilnowanie, by młodzi pracownicy byli 
chronieni w sposób wymagany prawem, sprawdzanie, czy mają oni odpowiednią wiedzę w zakresie BHP i dostęp 
do bieżących szkoleń w tej dziedzinie i czy pozostają pod właściwym nadzorem, a także zapewnienie 
przedstawicielom ds. BHP konsultacji przy rekrutowaniu młodych pracowników (LSC & TUC, 2005). 

 

Rządy, organizacje pracodawców i związki zawodowe muszą odegrać ważną rolę we wprowadzaniu zagadnień 
BHP do nieformalnych sektorów gospodarki i rolnictwa, które zatrudniają wielu młodych pracowników i dzieci,  
a w których często warunki pracy stwarzają zagrożenie. Szkolenia i informacje powinny być dostarczane różnymi 
kanałami, aby podnieść kwalifikacje i wiedzę pracowników w zakresie BHP (w tym młodych pracowników).  
Ze względu na to, że wiele dziewcząt pracuje w nieformalnych sektorach gospodarki i rolnictwie, należy przyjąć 
podejście uwzględniające różnicę płci, aby zapewnić, że także one zostaną objęte szkoleniami i inicjatywami  
w zakresie kultury bezpieczeństwa.  

 

Podręcznik Unii Pracowników Rolnictwa z Ghany (GAWU)  
dla społeczności produkujących kakao 

Unia Pracowników Rolnictwa (GAWU) to największa organizacja pracownicza rolników i pracowników rolnych  
w Ghanie. Jej członkami są pracownicy rolni, najemni pracownicy otrzymujący wynagrodzenie oraz pracownicy 
nieotrzymujący wynagrodzenia z formalnych przedsiębiorstw i społeczności wiejskich, w tym młodzi pracownicy.  
W 2014 r. GAWU wraz z Międzynarodowym Programem MOP na rzecz Eliminacji Pracy Dzieci (IPEC) przygotowała 
podręcznik „Eliminacja pracy dzieci w niebezpiecznych warunkach oraz ryzyka związane  
z bezpieczeństwem, higieną pracy i środowiskiem – Podręcznik dla agentów zmiany w społecznościach 
produkujących kakao w Ghanie”. Ten praktyczny pakiet szkoleniowy jest adresowany do rolników i zawiera 
omówienie negatywnych skutków pracy dzieci i małoletnich w niebezpiecznych warunkach przy uprawach kakao 
(IPEC & GAWU, 2014). 
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Włączenie zagadnień BHP  
do programów edukacji ogólnej  

i szkoleń zawodowych w celu 
wykształcenia bezpieczniejszego  

i zdrowszego pokolenia 
pracowników 

Zrównoważony rozwój ukierunkowany na kulturę 
prewencji w miejscu pracy wymaga położenia 
szczególnego nacisku na kształcenie i motywowanie 
młodych pracowników. 

Włączenie bezpieczeństwa i higieny pracy do 
programów kształcenia ogólnego i zawodowego to 
bardzo skuteczny sposób budowania świadomości, 
wiedzy i kwalifikacji wśród młodych pracowników  
i młodych pracodawców. Młodzi ludzie to przyszłość 
każdego społeczeństwa, są siłą napędową zmian 
kulturowych, dlatego podstawowe informacje BHP 
powinny być włączone do programów nauczania, 
szkoleń technicznych i programów edukacyjnych 
tworzonych przez organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. Dzięki temu młodzi ludzie będą 
świadomi konieczności dbania o własne 
bezpieczeństwo i zdrowie oraz świadomi swoich praw  
w tym zakresie. 

W niektórych państwach podstawowa edukacja  
w zakresie prewencji ryzyka jest częścią programu 
nauczania w szkole podstawowej. W innych państwach 
eksperci pracują nad podejściem skoncentrowanym 
nie tylko na treściach edukacyjnych, lecz także na 
obiektach, w jakich prowadzone jest nauczanie. 

Zaprasza się uczniów i studentów do wzięcia aktywnego 
udziału w inicjatywach związanych z bezpieczeństwem  
i ochroną zdrowia w ich środowisku szkolnym, co jest 
traktowane jako część ich edukacji. 

Niedawne badanie przeprowadzone przez francuski 
Państwowy Instytut Badań i Bezpieczeństwa w zakresie 
zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom 
zawodowym (Institut National de Recherche et de 
Securite, INRS) wykazało, że wśród młodych 
pracowników, którzy w programie nauczania w szkole 
mieli zagadnienia BHP, wskaźnik wypadków przy pracy 
był o 50% niższy niż u młodych pracowników, którzy nie 
omawiali takich tematów w szkole (INRS, 2018). 
Skuteczna edukacja BHP pozwala młodzieży przyjąć 
postawy i zachowanie zorientowane na prewencję, 
rozwinąć umiejętności i zdolności konieczne do 
identyfikacji zagrożeń i ryzyka oraz opracować 
skuteczne rozwiązania w zakresie BHP, niezależnie od 
tego, czy młodzi ludzie są w szkole, w pracy, lub w inny 
sposób działają dla dobra społeczeństwa. Istnieje wiele 
doskonałych przykładów włączania zagadnień BHP do 
programów nauczania, które powinno się jeszcze 
uzupełnić badaniami dotyczącymi ich wpływu  
i skuteczności. 

 

Przykłady narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie BHP dla 
nastolatków 
Kanadyjskie Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (CCOHS) opracowało Narzędzia do nauczania o ochronie 
zdrowia i bezpieczeństwie, aby wesprzeć nauczycieli w przekazywaniu wiedzy w zakresie BHP w momencie 
rozpoczynania pracy. Treści są adresowane głównie do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, ale łatwo je 
dostosować do potrzeb młodszych odbiorców. 

Amerykański Państwowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) zaprojektował narzędzie Youth@Work— 
Talking Safety (Młodzież w pracy – pomówmy o bezpieczeństwie), które zapoznaje młodych ludzi z podstawami 
BHP w zabawny i interesujący sposób. Ten darmowy program nauczania został dostosowany do potrzeb każdego 
stanu w USA, aby zapewnić zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi pracy dzieci w 
danym stanie. Opisane w nim działania dotyczą zagrożeń i strategii prewencji w wielu różnych miejscach pracy,  
w których zatrudniani są młodzi ludzie. Niedawno pakiet powiększył się o narzędzie oceny, które umożliwia 
sprawdzenie, w jakim stopniu studenci rozumieją kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. 
Studenci, którzy zdali test, otrzymują plakietki cyfrowe. 

Kalifornijskie Partnerstwo dla Zdrowia i Bezpieczeństwa Młodych Pracowników zrzesza agencje rządowe i stanowe 
organizacje reprezentujące edukatorów, pracodawców, rodziców, trenerów i innych interesariuszy. Organizacja 
opracowała strategie ochrony młodych ludzi w pracy. Jej projekty obejmują m.in. Centra Pomocy Młodych 
Pracowników w Kalifornii, które zapewniają informacje, szkolenia, materiały edukacyjne, pomoc techniczną  
i kontakty z pracodawcami, aby pomóc w edukacji młodzieży, pracodawców i społeczności w zakresie BHP  
i ochrony młodych pracowników. Na internetowej stronie organizacji, Young-workers.org, znajdują się informacje 
dla nastolatków, rodziców, nauczycieli, pedagogów pracy i pracodawców. 
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Podejście „Szkoła jako całość” Unii Europejskiej 

W Unii Europejskiej podjęto wysiłki w celu wprowadzenia edukacji BHP do ogólnych programów nauczania. Na 
przykład, edukację BHP obejmowały Strategie BHP Wspólnoty Europejskiej na lata 2002-2006 i na lata 2007-2012. 
Strategiczne Ramy BHP UE na lata 2014-2020 zakładają promocję kultury bezpieczeństwa już w szkole. 

Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) „Włączanie problematyki 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do programów nauczania. Dobre praktyki w edukacji szkolnej i zawodowej” 
(2004) zawiera kompleksowy przegląd przykładów dobrych praktyk z całej Europy i przedstawia kroki, jakie należy 
podjąć w kierunku włączenia edukacji BHP do programów nauczania na poziomie europejskim. Raport  
EU-OSHA „Bezpieczeństwo i higiena pracy a edukacja: podejścia «szkoła jako całość»” (2013) opisuje to podejście  
i zawiera kilka studiów przypadku. 

Podejście „szkoły jako całości” do problematyki BHP: 

• łączy edukację na temat zagrożeń z zarządzaniem bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w szkołach dla uczniów 
i personelu 

• skupia w jednym miejscu edukację na temat zagrożeń, edukację zdrowotną, zarządzanie bezpieczeństwem 
oraz koncepcję zdrowej szkoły 

• aktywnie angażuje personel i uczniów w zarządzanie bezpieczeństwem szkoły 
• szkoli i angażuje nauczycieli w zarządzanie BHP w ich szkołach, co przyczynia się do lepszego zrozumienie 

problematyki BHP oraz rozwoju praktycznych umiejętności. Dzięki temu są w stanie prowadzić edukację uczniów 
w zakresie zagrożeń 

• rozwija wśród uczniów zrozumienie problematyki BHP i jej znaczenia na podstawie przykładów 
• angażuje uczniów w identyfikację zagrożeń i rekomendowanie rozwiązań, co umożliwia rozwijanie ich 

umiejętności i daje im poczucie odpowiedzialności za szkolne zasady bezpieczeństwa 
• włącza edukację na temat zagrożeń oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w szkole do wszystkich aktywności 

|i systemów w szkole, tak by stały się częścią szkolnego życia.  

EU-OSHA i Konsorcjum Napo wspólnie przygotowały serię zestawów narzędzi edukacyjnych BHP dla nauczycieli – 
Napo dla nauczycieli. Zestawy narzędzi mają wprowadzić problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do 
szkół podstawowych w edukacyjny, ale jednocześnie zabawny i kreatywny sposób, za pomocą krótkich filmów 
i kreatywnych zadań przygotowanych przez Napo. 

Europejska Sieć Edukacyjno-Szkoleniowa w Zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH) oferuje platformę 
sieciową do dzielenia się wiedzą na temat nauczania i szkolenia BHP. Jej celem jest włączenie problematyki BHP do 
programów nauczania i szkoleń. Uznając, że bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są integralną częścią kształcenia 
ustawicznego, w pracy ENETOSH uwzględniono wszystkie obszary nauczania (od przedszkola do liceum, 
początkowe kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i ustawiczne kształcenie zawodowe). ENETOSH 
współpracuje ze swoimi członkami w zakresie gromadzenia i oceniania przykładów dobrych praktyk i narzędzi do 
nauczania i szkolenia w zakresie BHP (zob. przykłady i narzędzia dobrych praktyk) i udostępnia stosowne informacje 
na swojej stronie internetowej. Ponadto co roku wydaje biuletyn informacyjny poświęcony temu tematowi.15 

W 2015 r. w programie ERASMUSA + Unii Europejskiej (we współpracy z ENETOSH i EU-OSHA) wdrożono Projekt 
UWAŻAJ NA BEZPIECZEŃSTWO – BEZPIECZEŃSTWO MA ZNACZENIE! (MIND SAFETY – SAFETY MATTERS!), oferując 
podejście do kształcenia w zakresie BHP oparte na współpracy i integracji. Projekt ma pomagać nauczycielom  
i nastolatkom rozwijać umiejętności i wiedzę w zakresie BHP, oferuje platformę internetową, podręczniki użytkownika 
i inne materiały. W projekcie uczestniczą partnerzy z pięciu państw (Czechy, Holandia, Portugalia, Rumunia  
i Hiszpania). 

 

 
                     
15 W Finlandii problematyka BHP została włączona do programu kształcenia w miejscu pracy pt. „Wprowadzenie do życia 
zawodowego” (Tyoelamaan tutustuminen, TET). Program służy do nauki m.in. o zagrożeniach w miejscu pracy, umowach o pracę, 
godzinach pracy i sposobach składania wniosków urlopowych. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.oph.fi/english. 
W rumuńskim systemie edukacji funkcjonują kursy BHP, głównie na poziomie podyplomowym. Jednak niedawno powstała sieć 
promocji edukacji – już od wczesnego wieku – w zakresie bezpiecznego zachowania oraz promocji regularnego nauczania 
zagadnień BHP w szkołach. W latach 2014-2015 Inspekcja Pracy przeprowadziła krajowe konkursy BHP, a najlepsze zespoły szkolne, 
składające się z nauczycieli i uczniów, otrzymały nagrody. 
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Uwrażliwianie, uświadamianie  
i prowadzenie badań nad 

podatnością młodych 
pracowników  

na zagrożenia i ryzyko 
związane z BHP 

Nieustające wspieranie prowadzenia  
i rozpowszechniania badań związanych z BHP młodych 
pracowników ma ogromne znaczenie. Coraz więcej 
agencji i instytucji BHP studiuje problemy młodych 
pracowników. Według badania MOP z 2017 r., które 
objęło 78 agencji i instytucji BHP oraz centrów 
badawczych i uniwersytetów, 62,8% z nich traktuje 
młodych pracowników jako właściwy obszar badań 
BHP. Ponad 20% z nich uważa, że kwestie związane  
z młodymi pracownikami powinny być priorytetowe  

w programach badawczych BHP (MOP, publikacja 
wkrótce). Badania w zakresie ochrony zdrowia 
koncentrują się raczej na małych dzieciach niż 
nastolatkach, raczej na państwach rozwiniętych niż 
rozwijających się i raczej na szkołach i życiu społecznym 
niż na miejscu pracy. 

 

Sugerowane tematy przyszłych badań 

Młodzi pracownicy w trakcie przejścia na rynek pracy i ryzyko związane z BHP. Analiza relacji 
między zwiększonym ryzykiem BHP i „byciem młodym”, z uwzględnieniem faktu, że wielu 
młodych ludzi jest w trakcie przechodzenia ze szkoły do pracy oraz z okresu młodości do 
dorosłości. 

Wielowymiarowe i całościowe podejście. Badanie sposobów przełamania tradycyjnego, 
jednowymiarowego podejście, skoncentrowanego wyłącznie na charakterystyce młodych 
pracowników, i wzięcie pod uwagę łącznego oddziaływania różnych czynników na 
zwiększenie podatności młodych pracowników na ryzyko związane z BHP. Na przykład, 
badanie specyficznych cech młodej osoby łącznie z warunkami pracy, organizacją pracy  
i charakterystyką miejsca pracy. 

Zagadnienia społeczne, emocjonalne i motywacyjne. Badanie zagadnień społecznych, 
emocjonalnych i motywacyjnych w kontekście konkretnej pracy, gdyż mogą one mieć 
znaczący wpływ na zachowanie młodych pracowników i ich chęć do wyrażania opinii na 
temat zagadnień BHP. Takie zagadnienia mogą obejmować presję i wsparcie ze strony 
rówieśników, normy i wartości w miejscu pracy, kulturę BHP i styl zarządzania. Potrzeba więcej 
badań dla lepszego zrozumienie relacji pomiędzy wiekiem a kulturą bezpieczeństwa oraz 
konsekwencji dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy młodych pracowników. 

Szkolenia i nadzór BHP. Badanie wpływu wysokiej jakości i skutecznych: (a) sposobów 
wprowadzania BHP,(b) szkoleń BHP dla młodych pracowników i nadzoru, (c) strategii, które 
mają zapewnić rzeczywistą realizację szkoleń i nadzór BHP, w szczególności w ramach 
niestandardowych form zatrudnienia. 

Dostosowanie systemów zarządzania BHP do młodych pracowników. Badanie sposobów 
usprawniania systemów zarządzania i oceny ryzyka BHP, tak by obejmowały specyficzne 
czynniki ryzyka, na jakie narażeni są młodzi pracownicy. 
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Kampanie zwiększające świadomość zagadnień BHP 
oraz stosowanie doświadczeń z realnego świata w 
trakcie nauczania młodych pracowników to skuteczne 
sposoby przekazania zasadniczych informacji oraz 
uwrażliwienia pracowników, rodziców, pracodawców, 
szkół i społeczności na prawa oraz kwestie podatności 
na zagrożenia młodych pracowników. Kampanie takie 

mogą organizować rządy lub instytucje państwowe, 
organizacje pracodawców, związki zawodowe, 
stowarzyszenia młodzieżowe, organizacje pozarządowe 
i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 

Kampania BHP dla nastolatków w Hongkongu 

Rada ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Hongkongu wdrożyła kampanię promocyjną bezpieczeństwa i higieny 
pracy młodzieży w celu promocji BHP wśród nastolatków, którzy podejmują pracę w niepełnym wymiarze lub pracę 
sezonową. Kampania obejmuje wiele takich działań, jak dystrybucja zestawów informacyjnych BHP, organizacja 
seminariów i emisja programów radiowych. W ramach kampanii zorganizowano konkurs dla nastolatków na 
stworzenie najlepszych GIFów „Teen power 2017-18 GIF Design Competition”. Celem konkursu było zaangażowanie 
uczniów w rozpowszechnianie przekazów BHP, które przemówią do wyobraźni młodych ludzi (Hong Kong OSHC, 
2017). 

Kampanie promujące tematykę BHP można znacznie rozszerzyć i rozwinąć dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
mediów i platform mediów społecznościowych. Dziennikarzy należy zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi BHP  
i młodych pracowników oraz zapewnić informacje i umiejętności potrzebne do przedstawiania tych zagadnień. 
Reportaże na temat BHP i młodych pracowników pomogą upowszechnić wiedzę oraz zwiększyć świadomość  
i presję społeczeństwa na wprowadzenie usprawnień w ramach polityki BHP i ochrony zdrowia w pracy. 

Młodzi pracownicy w związkach zawodowych 

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) dostrzega znaczenie organizowania i umacniania 
młodych pracowników w strukturach ruchu związkowego. ITUC stara się lepiej przedstawiać potrzeby i oczekiwania 
młodych pracowników w swojej polityce i działaniach. W tym celu przyjęła Gospodarczy i Polityczny Program na 
rzecz Młodych Pracowników w 2017 r., w ramach którego młodzi członkowie związków zawodowych zobowiązali 
się organizować różne działania, w tym kampanie poświęcone zagadnieniom charakterystycznym dla młodych 
pracowników (ITUC, 2017). 

Rada Izby Rzemieślniczej stanu Wiktoria w Australii stworzyła Centrum Młodych Pracowników, z zamiarem 
zorganizowania tych pracowników i przekazania im wiedzy i umiejętności koniecznych do walki o bezpieczne  
i pewne stanowiska pracy. Centrum Młodych Pracowników zapewnia ponadto przestrzeń dla młodych osób do 
kontaktu z innymi, którzy doświadczyli problematycznych sytuacji w miejscu pracy. 
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Udział młodzieży  
w tworzeniu kultury 
prewencyjnej BHP 

Tam, gdzie istnieje kultura prewencji, istnieje również szacunek do prawa i do bezpiecznego  
i zdrowego środowiska pracy na wszystkich szczeblach, a rządy, pracodawcy i pracownicy 
aktywnie uczestniczą w tworzeniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy poprzez 
system zdefiniowanych praw, odpowiedzialności i obowiązków. Zasada prewencji jest 
priorytetowa. Budując trwałą kulturę prewencji w zakresie BHP, należy zwrócić szczególną 
uwagę na niebezpieczne sektory i branże oraz na pracowników najbardziej podatnych na 
zagrożenia, takich jak młodzi pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, na których 
ryzyko wypadku jest duże.  
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Ogromne znaczenie ma bezpośrednie angażowanie młodych pracowników i ich organizacji  
w rozwój środków prewencyjnych, gdyż dzięki temu ich problemy mogą zostać poruszone  
w trakcie dyskusji o sposobach tworzenia pokolenia bezpiecznych i zdrowych pracowników. 
Społeczeństwo obywatelskie i tradycyjne instytucje BHP oraz ich partnerzy społeczni często nie 
mają wiedzy i środków do skutecznego rzecznictwa w imieniu młodych ludzi. Ponadto, ze 
względu na zaangażowanie bardzo wielu młodych pracowników w niestandardowe formy 
zatrudnienia oraz pracę nieformalną, są oni „niewidzialni”, pozbawieni siły przetargowej i 
nieskutecznie reprezentowani. Ich relatywny brak siły i głosu prowadzi do niefortunnej sytuacji, 
gdy młodzi pracownicy jako grupa są pomijani w zapisach prawnych i polityce BHP, a także  
w trakcie projektowania szkoleń i kampanii na rzecz podniesienia świadomości BHP oraz 
określania priorytetów badań naukowych. Instytucje publiczne muszą być przygotowane do 
wspierania młodych ludzi w ich wysiłkach zmierzających do planowania przyszłości, 
zapewniając im zasoby i możliwości aktywnego uczestnictwa. 

Plan Działania ”Bezpieczna Młodzież w Pracy” (Safe Youth @ Work) 

 

We wrześniu 2017 r. MOP zorganizował Kongres SafeYouth@Work, we współpracy z Ministerstwem Siły Roboczej  
w Singapurze. Kongres był częścią projektu SafeYouth@Work MOP i odbył się w Singapurze w trakcie XXI 
Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kongres SafeYouth@Work przyciągnął 125 młodych 
pracowników, pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i studentów, którzy mieli stworzyć globalną 
sieć Młodych Mistrzów BHP. Młodych ludzi zaproszono do wyrażenia opinii na temat przeszkód, jakie napotykają 
młodzi ludzie w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, oraz zaproponowania własnych 
rozwiązań w zakresie promowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Mieli możliwość omówienia tych 
zagadnień z międzynarodowymi ekspertami BHP, przedstawicielami rządów, organizacjami pracodawców i 
pracowników, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Wymiana 
opinii zaowocowała opracowaniem ram działania na kolejne kilka lat i stanowi podstawę Planu Działania 
SafeYouth@Work. 

Po Światowym Kongresie zorganizowano serię forów konsultacyjnych celem omówienia i zatwierdzenia Planu 
Działania. Odbyły się one w trakcie: Międzynarodowej Konferencji A+A MOP (Dusseldorf, październik 2017 r.), 
 IV Globalnej Konferencji dotyczącej trwałego wyeliminowania pracy dzieci (Buenos Aires, listopad 2017 r.)  
i Regionalnych Azjatyckich Konsultacji Planu Działania SafeYouth@Work (Dżakarta, styczeń 2018 r.). 

W celu zebrania uzyskanych danych i konkluzji oraz sfinalizowania Planu Działania SafeYouth@Work, w lutym 2018 r. 
zwołano Komitet Redakcyjny złożony z ekspertów BHP, przedstawicieli pracodawców i pracowników, z udziałem 
pięciu Młodych Mistrzów BHP. Komitet Redakcyjny opracował Plan Działania SafeYouth@Work, którego zadaniem 
jest odpowiednie ukierunkowanie wysiłków państw członkowskich i interesariuszy MOP podejmowanych w celu 
poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodych pracowników w miejscu pracy. Plan Działania 
identyfikuje kluczowych graczy, którzy są nieodzowni do osiągnięcia trwałego ograniczenia liczby młodych 
pracowników doświadczających wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, w tym rządy, organizacje 
pracodawców i pracowników, młodych ludzi i ich organizacje oraz członków społeczeństwa obywatelskiego 
zaangażowanych w udoskonalanie BHP. Plan Działania identyfikuje także kroki, jakie należy podjąć, aby wdrożyć 
zmiany w BHP odnoszące się do młodych ludzi w pięciu krytycznych obszarach: badań naukowych, edukacji, 
zgodności z przepisami, reprezentacji i sieci. Jest także próbą wyznaczania priorytetów i promowania innowacji 
w każdym z wymienionych obszarów. Celem tych działań jest zaangażowanie młodych ludzi i połączenie ich  
z szerszą społecznością skupioną wokół BHP, zabezpieczenie realizacji zobowiązań wszystkich kluczowych graczy  
na rzecz osiągnięcia bezpieczniejszej i zdrowszej przyszłości dla młodych pracowników oraz wsparcie ich w procesie 
budowania pokolenia bezpiecznych i zdrowych pracowników. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy wprowadza Plan Działania SafeYouth@Work w ramach kampanii Światowego 
Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2018. 
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Pracownicy w każdym wieku mają prawo do bezpiecznej i zdrowej pracy.  
541 milionów młodych pracowników w wieku od 15 do 24 lat stanowi ponad 15% światowej 
siły roboczej a w niektórych regionach wskaźnik wypadków przy pracy bez skutków 
śmiertelnych jest dla tej grupy o 40% wyższy niż dla dorosłych pracowników w wieku powyżej 
25 lat. 

Różne czynniki ryzyka, charakterystyczne dla młodych pracowników, zwiększają 
prawdopodobieństwo odniesienia przez nich szkód i obrażeń wskutek zagrożeń w miejscu 
pracy. Rzeczone czynniki ryzyka mogą być nierozerwalnie związane z wiekiem pracowników 
(na przykład, etap rozwoju fizycznego, psychospołecznego i emocjonalnego) lub wiek ten 
może mieć na nie wpływ (na przykład, poziom umiejętności, doświadczenia i wykształcenia). 

Młodzi pracownicy często nie znają swoich praw jako pracownicy ani odpowiedzialności  
w zakresie BHP, jakie mają działając jako młodzi pracodawcy, i mogą nie być skłonni do 
zgłaszania zagrożeń BHP. Znacząca obecność młodych pracowników w niebezpiecznych 
sektorach gospodarki i ich narażenie na zagrożenia występujące w tych sektorach zwiększa 
jeszcze bardziej ryzyko odniesienia przez nich obrażeń w trakcie pracy lub choroby 
zawodowej. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy przygotowała niniejszy dokument na  
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2018, którego celem jest 
promowanie bezpiecznego i zdrowego pokolenia. Celem niniejszego dokumentu jest 
opisanie zagrożeń BHP, z jakimi stykają się młodzi pracownicy oraz zainicjowanie globalnej 
dyskusji na temat konieczności poprawy ich bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokument 
następnie opisuje kroki prawne, regulacyjne i praktyczne, które należy podjęć, aby zapewnić 
poprawę sytuacji. 
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