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M³ody pracownik
– bezpieczny start pod skrzyd³ami pracodawcy

W artykule poruszono sprawy m³o-
dych pracowników (15-24 lata), ich 
sytuacji na rynku pracy, prawne wy-
tyczne dotycz¹ce zatrudniania osób 
m³odocianych (16-18) oraz kwestiê 
zagro¿eñ zdrowotnych m³odych 
pracowników w miejscu pracy (szcze-
gólnie obci¹¿eñ uk³adu miê�niowo-
-szkieletowego). Podano równie¿ 
przyk³ady dobrych praktyk w tym 
zakresie.

A young worker 
– a safe start at work
This article discusses young workers (15-
24 years), their situation in the labour 
market, legal guidelines for employing 
young persons (16-18) and the issue of 
health risks faced by young workers at 
work (especially musculoskeletal load). It 
also provides examples of good practices 
in this area.
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Wed³ug Europejskiej Agencji Bezpieczeñ-

stwa Zdrowia i Pracy okre�lenie „m³ody 
pracownik” odnosi siê do osób w wieku 15-24 
lata [1]. Tak¹ klasyfikacjê przyjêto równie¿ 
w Polsce w cyklicznie przeprowadzanych 
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny badaniach 
aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci (BAEL). 
Okre�lenie to obejmuje zarówno osoby, które 
zakoñczy³y ju¿ edukacjê i rozpoczê³y pracê, jak 
i uczniów odbywaj¹cych szkolenia zawodowe 
w przedsiêbiorstwach (praktyki), studentów 
dorabiaj¹cych w czasie wolnym (wakacje, dni 
wolne, wieczory), czy osoby ³¹cz¹ce pracê 
zarobkow¹ z nauk¹ w systemie zaocznym.

Pracownicy m³odzi stanowi¹ szczególn¹ 
grupê w�ród pracowników, bowiem roz-
poczynaj¹c swoj¹ aktywno�æ zawodow¹, 
wnosz¹ na ogó³ do pracy nowoczesn¹ wiedzê 
teoretyczn¹ oraz entuzjazm, czego pochodn¹ 
jest nowatorskie podej�cie do rozwi¹zywania 
problemów – a dopiero z wiekiem nabieraj¹ 
do�wiadczenia zawodowego. Ta grupa pra-
cowników budzi równie¿ szczególne zaintere-
sowanie ze wzglêdu na odnotowywan¹ w niej 
od lat najwy¿sz¹ wypadkowo�æ w pracy oraz 
najwy¿sze bezrobocie. Wed³ug danych PIP 
w 2009 r. najwiêcej wypadków z udzia³em pra-
cowników m³odych wydarzy³o siê w firmach 
budowlanych oraz w przemy�le przetwórczym 
[2]. O ile bezrobocie w tej grupie mo¿na ³¹czyæ 
z ogólnie trudn¹ sytuacj¹ na rynku (recesja, 
redukcja stanowisk pracy), o tyle podwy¿szona 
wypadkowo�æ jest wynikiem wielu czynników, 
takich jak brak do�wiadczenia zawodowego, 
brak wiedzy o istniej¹cych czy potencjalnych 
zagro¿eniach i metodach zapobiegania im, 
a tak¿e niepe³na dojrza³o�æ fizyczna i psy-
chiczna m³odych pracowników sprzyjaj¹ca 
brawurowym zachowaniom.

Artyku³ dotycz¹cy problemu bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy m³odych pracowników 

ukaza³ siê tak¿e w numerze 1 (412)2006 
„Bezpieczeñstwa Pracy” [3].

Pracownik m³ody na rynku pracy
Okre�lenie dok³adnej liczby pracowników 

m³odych na rynku pracy jest trudne. Przyczynia 
siê do tego fakt, ¿e osoby bêd¹ce wolontariu-
szami czy wspieraj¹ce rodzinn¹ dzia³alno�æ 
gospodarcz¹ nie s¹ ujête w statystykach 
dotycz¹cych zatrudnienia tej¿e grupy. Poza 
tym czê�æ pracowników m³odych wykonuje 
prace bez podpisanej umowy o pracê. Jak wy-
nika z raportu „M³odzi 2005”, opracowanego 
na podstawie badañ obejmuj¹cych reprezenta-
tywn¹ próbê 1000 Polaków w wieku 19-26 lat, 
takie osoby stanowi¹ 7% tej grupy [4].

W 2005 r. na europejskim rynku pracy 
zatrudnionych by³o 20,4 mln m³odych pracow-
ników, co stanowi³o 10,5% wszystkich zatrud-
nionych w tym okresie. Stopa bezrobocia w tej 
grupie wynosi³a wtedy 18,7%, co dwukrotnie 
przewy¿sza³o wska�nik dla wszystkich zatrud-
nionych (9%), [5]. W Polsce, wed³ug badañ 
BAEL w ostatnim kwartale 2009 r. osoby 
zaliczane do kategorii pracowników m³odych 
stanowi³y 8,6% ogó³u osób pracuj¹cych, a sto-
pa bezrobocia wynosi³a 22,3% [6].

Wed³ug danych europejskich m³odzi pra-
cownicy zatrudniani s¹ g³ównie w sektorze 
gospodarki: hotelarskim i gastronomicznym 
– ok. 23% – oraz handlu hurtowym i detalicz-
nym – ok. 16% (rys. 1.). Stosunkowo du¿a czê�æ 
pracowników m³odych zatrudniona jest w bu-
downictwie (12,5%), co w kontek�cie charak-
teryzuj¹cego tê grupê braku do�wiadczenia 
zawodowego, braku �wiadomo�ci istniej¹cych 
lub potencjalnych zagro¿eñ i niepe³nej dojrza-
³o�ci fizycznej i emocjonalnej budzi niepokój. 
Sekcje gospodarki, w których najczê�ciej 
pracuj¹ m³odzi pracownicy, charakteryzuj¹ siê 
zagro¿eniami zdrowotnymi, których skutki 
mog¹ uwidoczniæ siê na pó�niejszych etapach 
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drogi zawodowej. Nale¿¹ do nich m.in. obci¹-
¿enia uk³adu miê�niowo-szkieletowego, które 
dla m³odego pracownika mog¹ wydawaæ siê 
niegro�ne (tym bardziej, gdy w grê wchodzi 
chêæ zaprezentowania swoich mo¿liwo�ci 
rówie�nikom). Na kwestie zwi¹zane z ob-
ci¹¿eniem uk³adu miê�niowo-szkieletowego, 
szczególnie u m³odocianych, zwrócono uwagê 
w dalszej czê�ci artyku³u.

G³ównym motywem podejmowania pracy 
zawodowej przez osoby m³ode jest sytuacja 
ekonomiczna, a dopiero na dalszym miejscu sa-
tysfakcja z pracy czy te¿ mo¿liwo�æ samoroz-
woju (rys. 2.). Istotne jest równie¿ to, i¿ m³odzi 
ludzie nisko oceniaj¹ takie aspekty pracy zawo-
dowej, jak mo¿liwo�æ awansu czy te¿ zgodno�æ 
z kwalifikacjami. Mo¿na wiêc wnioskowaæ, i¿ 
s¹ oni otwarci na wszelkie formy doszkala-
nia zawodowego oraz przekwalifikowania. 
W przypadku osób wchodz¹cych na rynek 
pracy jest to kwestia do�æ istotna, gdy¿ brak 
do�wiadczenia zawodowego w tej grupie prze-
k³ada siê na efektywno�æ pracy i bezpieczeñ-
stwo pracownika. W zwi¹zku z tym niezmiernie 
wa¿ne jest, aby m³odzi pracownicy poddawani 
byli szkoleniom zarówno z zakresu czynno�ci 
jakie wykonuj¹ na stanowisku pracy, jak i zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Wspomniana konieczno�æ szkolenia za-
wodowego czy wrêcz przekwalifikowywania 
siê m³odych pracowników wi¹¿e siê czêsto 
z podejmowaniem przez nich nauki na no-
wych kierunkach kszta³cenia zawodowego 
czy wy¿szego, najczê�ciej w systemie zaocz-
nym, a tym samym z ograniczeniem czasu 
wolnego. Jest to kolejny czynnik obci¹¿aj¹cy 
m³odych ludzi na starcie w ¿ycie zawodowe. 
Wed³ug raportu „M³odzi 2005” 30% m³odych 
osób w Polsce „tylko” siê uczy³o, podczas gdy 
52% uczy³o siê i pracowa³o równocze�nie [4].

Bardzo ciekawe badania dotycz¹ce za-
anga¿owania pracowników w pracy zosta³y 
przeprowadzone przez instytut badawczy 
GFK Custom Research, z udzia³em 30 tys. pra-
cowników w 29 krajach na �wiecie [7]. Wynika 
z nich, ¿e 21% osób m³odych w wieku 18-29 
lat zg³asza najni¿sze zaanga¿owanie w swoje 
obowi¹zki zawodowe: dla porównania, w gru-
pie pracowników w wieku 60 i wiêcej lat odse-
tek ten wynosi³ 30%. Bardzo zaanga¿owanych 
w pracê jest w Polsce tylko 15% osób w wieku 
18-29 lat. Sytuacji takiej mo¿e sprzyjaæ fakt, 
¿e wed³ug G³ównego Urzêdu Statystycznego 
(BAEL) tylko 43% m³odych osób podejmuje 
pracê zgodnie ze swoim przygotowaniem 
zawodowym lub wykszta³ceniem oraz, ¿e dla 
wiêkszo�ci powodem wyboru pracy s¹ jednak 
wzglêdy ekonomiczne, co czêsto t³umaczy wy-
konywanie pracy, w której wymagania s¹ poni-
¿ej mo¿liwo�ci danego pracownika. Podobny 
problem zaobserwowano w Hiszpanii oraz 
we W³oszech: sytuacja gospodarcza tych kra-
jów zmusza m³odych absolwentów wy¿szych 
uczelni do podjêcia niesatysfakcjonuj¹cej pracy.

Badania James i in. potwierdzaj¹ spo-
strze¿enie o niskim zaanga¿owaniu osób 
m³odych (do 24 roku ¿ycia) w porównaniu 
z pracownikami starszymi. Wed³ug autorów 
dla m³odych osób istotnym wyznacznikiem 
zwiêkszaj¹cym zaanga¿owanie w czynno�ci 
zawodowe jest mo¿liwo�æ rozwoju kariery 
zawodowej i perspektywa awansu, podczas 
gdy dla osób starszych czynnikami takimi 
s¹ wsparcie ze strony prze³o¿onych i docenia-
nie przez nich [7].

Dane GFK Custom Research wskazuj¹ poza 
tym, ¿e choæ 61% m³odych pracowników 
uwa¿a, ¿e ma du¿e mo¿liwo�ci zawodowe, 
to czêsto szansê rozwoju widzi w innej firmie, 
a nawet w innym kraju. Z tym wi¹zaæ siê mo¿e 

ich niskie zaanga¿owanie w pracê. A¿ 34% 
m³odych Polaków rozwa¿a wyjazd z kraju 
w celu poszukiwania lepszej pracy, 45% bierze 
pod uwagê zmianê drogi zawodowej, a 48% 
uwa¿a, i¿ na rynku pracy znajduje siê wiele 
odpowiednich dla nich ofert pracy [8].

Wed³ug tych samych badañ m³odzi ludzie 
s¹ grup¹, która w porównaniu z innymi najczê�ciej 
zg³asza skargi na du¿y poziom stresu w pracy 
(40%), brak równowagi pomiêdzy prac¹ a ¿y-
ciem osobistym (39%), niepewno�æ zatrudnienia 
(33%), konieczno�æ pracy w nadgodzinach 
(31%), a nawet stan zdrowia (32%). Dla porów-
nania wska�niki te w grupie wiekowej 60 i wiêcej 
lat wynosz¹ odpowiednio: 28%, 24%, 24% 
i 22%. M³odzi ludzie zwracaj¹ równie¿ uwagê 
na frustracjê wyp³ywaj¹c¹ z wysokich wymagañ 
pracodawców, którzy t³umacz¹ je kryzysem 
ekonomicznym. Na presjê odczuwan¹ w zwi¹zku 
z wykonywaniem pracy „po godzinach” wskazuje 
3 na 10 ankietowanych. Niechêæ wywo³uje rów-
nie¿ konieczno�æ wykonywania niesatysfakcjo-
nuj¹cej pracy, której w zwi¹zku ze spowolnieniem 
gospodarczym nie mog¹ zmieniæ.

M³odociany pracownik
– bezpieczne warunki pracy

Pracownicy m³odzi nie stanowi¹ spójnej 
grupy pod wzglêdem prawnych wymagañ 
zapewnienia im bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy. W stosunku do osób 
w wieku 19-24 lat obowi¹zuj¹ ogólne zasady 
i przepisy obowi¹zuj¹ce w kraju, w stosunku 
do osób bardzo m³odych w wieku 15-18 lat 
(m³odocianych) zastosowanie maj¹ odrêbne 
przepisy dotycz¹ce bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy.

Dyrektywa 94/33 z dnia 22 czerwca 1994 r. 
w sprawie ochrony pracy osób m³odych wska-

Rys. 1. Liczba m³odych pracowników w UE-25 wed³ug ga³êzi gospodarki. Badanie aktyw-
no�ci ekonomicznej ludno�ci (LFS)
Fig. 1. Proportion of young workers per sector, EU-25, 2005, LFS

Rys. 2. Oczekiwania m³odych pracowników wobec pracy
Fig. 2. Young workers: work expectations

�ród³o: http://osha.europa.eu/pl/publication/factsheets/69 18.07.2011 �ród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny „Monitoring Rynku Pracy. Wej�cie ludzi m³odych 
na rynek pracy” 2010
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zuje, i¿ minimalny wiek wykonywania pracy 
zawodowej jest równoznaczny z wiekiem 
ukoñczenia powszechnego obowi¹zku szkol-
nego i wynosi 15 lat. Okre�lenie „m³odociany” 
w my�l tej dyrektywy stosuje siê do ka¿dej 
osoby w wieku 15-18 lat, niepodlegaj¹cej 
obowi¹zkowi szkolnemu zgodnemu z prawem 
krajowym ka¿dego kraju cz³onkowskiego Unii 
Europejskiej. W Polsce okre�lenie „osoba m³o-
dociana” stosuje siê do osoby, która ukoñczy³a 
16 lat, a nie ukoñczy³a 18 lat.

M³odociani mog¹ byæ zatrudniani na pod-
stawie umowy o pracê tylko przy wykonywaniu 
prac lekkich (art. 2001 Kodeksu pracy), które 
nie powoduj¹ zagro¿enia dla zdrowia, ¿ycia 
i rozwoju psychofizycznego m³odocianego. 
Praca nie mo¿e poza tym utrudniaæ m³odocia-
nemu wype³niania obowi¹zku szkolnego. Mo¿e 
np. chodziæ o roznoszenie rzeczy, zbieranie owo-
ców – je�li nie ³¹czy siê z d�wiganiem ciê¿arów. 
Takie prace mog¹ byæ wykonywane nie tylko 
w letnim sezonie, ale te¿ dorywczo w ci¹gu 
roku szkolnego. Pracodawca zatrudniaj¹cy 
m³odocianych zobowi¹zany jest do sporz¹-
dzenia wykazu prac lekkich, przy których mo¿e 
ich zatrudniæ. Wykaz ten musi uzyskaæ aprobatê 
lekarza medycyny pracy oraz zatwierdzenie 
przez w³a�ciwego inspektora pracy. Tworz¹c ten 
spis, pracodawca musi uwzglêdniæ wystêpuj¹ce 
u niego warunki pracy i stanowiska oraz wykaz 
prac wzbronionych m³odocianym, zgodnie 
z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów [9].

Obci¹¿enie m³odocianego prac¹ fizyczn¹ 
jest mo¿liwe na �ci�le okre�lonych warunkach, 
pokazanych w tab. 1. i 2. – przedstawiono mak-
symalnie dopuszczalne warto�ci si³y wywieranej 
podczas obs³ugi rêcznych i no¿nych elementów 
steruj¹cych oraz masy d�wiganych i przenoszo-
nych przedmiotów. Prawo chroni m³odocianych 
przed wykonywaniem prac, które:

• s¹ ograniczone wy³¹cznie do d�wigania, 
przenoszenia i przewo¿enia ³adunków (tak¿e 
�rodkami transportu)

• narzucaj¹ powtarzalno�æ ruchów
• w przypadku dziewcz¹t: wymuszaj¹ prze-

wo¿enie ³adunków na dwuko³owych wózkach 
poruszanych rêcznie oraz taczkach.

M³odocianym nie wolno poza tym zlecaæ 
zadañ wymuszaj¹cych d³ugotrwa³e pozo-
stawanie w tej samej pozycji (pochylonej, 
w przysiadzie, le¿¹cej, na wznak, na boku, 
na kolanach). We wspomnianym rozporz¹-
dzeniu zaznaczono, ¿e szczególnie przeciw-
wskazane s¹ prace przy naprawach pojazdów 
mechanicznych, rêcznym cyklinowaniu pod³óg, 
pracach brukarskich i posadzkarskich.

M³odociany pracownik nie mo¿e równie¿ 
pracowaæ w nara¿eniu na szkodliwe dzia³anie 
czynników chemicznych (np. �rodków ochrony 
ro�lin, leków psychotropowych, substancji ra-
kotwórczych), fizycznych (np. promieniowanie 
laserowe, nadfioletowe), biologicznych (materia³y 
zaka�ne) i py³ów (np. uczulaj¹cych lub o dzia-

³aniu mutagennym). Ze wzglêdu na zagro¿enie 
wypadkami, m³odocianych nie wolno zatrudniaæ 
na stanowiskach stwarzaj¹cych ryzyko urazu 
(np. w transporcie kolejowym, w kamienio³omach, 
przy nieodpowiednim o�wietleniu). Przepisy prawa 
chroni¹ nie tylko zdrowie fizyczne m³odocianych, 
ale tak¿e psychiczne poprzez zakaz wykonywania 
prac w warunkach nadmiernego obci¹¿enia psy-
chicznego (wymagaj¹cych odbioru i przetwarzania 
du¿ej liczby informacji, podejmowania trudnych 
decyzji i in.), prac, które mog¹ zaburzaæ dalszy 
rozwój psychiczny (miêdzy innymi zwi¹zanych 
z ubojem i obróbk¹ poubojow¹ zwierz¹t, a tak¿e 
zwi¹zane z produkcj¹, sprzeda¿¹ i konsumpcj¹ 
wyrobów alkoholowych) i inne.

Rozporz¹dzenie dopuszcza zatrudnianie 
m³odzie¿y do niektórych prac z wykazu 

wzbronionych m³odocianym pod warunkiem, 
¿e jest to niezbêdny element przygotowania 
zawodowego. M³odociani pracownicy mog¹ 
na przyk³ad szkoliæ siê w naprawach samocho-
dów, uk³adaniu pod³óg oraz nawierzchni dro-
gowych – czyli czynno�ciach wymuszaj¹cych 
niewygodn¹ pozycjê cia³a – pod warunkiem, 
¿e ich praca przy tym zadaniu nie jest d³u¿sza 
ni¿ 3 godziny na dobê i odbywa siê pod nadzo-
rem nauczycieli lub innych osób uprawnionych 
do prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

Pomimo ochrony prawnej, m³odociani 
pracownicy s¹ nadal nara¿eni na obci¹¿enia 
uk³adu miê�niowo-szkieletowego. Wed³ug 
Europejskich Badañ Warunków Pracy w 2000 r. 
ok. 18% m³odych Europejczyków w wieku 
15-24 lata pracowa³o na stanowiskach wyma-

Tabela 1. Maksymalne dopuszczalne u¿ycie si³y/pod�wigniêcie masy przy ró¿nych zadaniach wykonywanych przez m³odocianego
Table 1. Young workers: maximum permissible use of force / lifting in different tasks

Rodzaj pracy

Maksymalna dopuszczalna warto�æ u¿ytej si³y 
lub d�wiganej/przenoszonej masy

Praca dorywcza
dziewczêta/ch³opcy

Praca powtarzalna
dziewczêta/ch³opcy

Rêczna obs³uga d�wigni, korb, kó³ sterowniczych 70 N/100 N 40 N/60 N
No¿na obs³uga elementów urz¹dzeñ 
(peda³ów, przycisków no¿nych) 100 N/170 N 70 N/130 N

Rêczne d�wiganie i przenoszenie przez jedn¹ osobê na odleg³o�æ 
powy¿ej 25 m 14 kg/20 kg 8 kg/12 kg

Rêczne przenoszenie ciê¿arów pod górê, w szczególno�ci po scho-
dach, których wysoko�æ przekracza 5 m, a k¹t nachylenia – 30° 10 kg/15 kg 5 kg/8 kg

�ród³o: DzU z 2004 r. nr 200, poz. 2047 ze zm.

Tabela 2. Maksymalny wydatek energetyczny netto podczas wykonywania pracy przez m³odocianych
Table 2. Young workers: maximum net energy expenditure during working hours

6-godzinny dzieñ pracy
dziewczêta/ch³opcy

Wysi³ek krótkotrwa³y
dziewczêta/ch³opcy

Najwy¿sze warto�ci obci¹¿enia prac¹ � zyczn¹, mie-
rzone wydatkiem energetycznym netto na wykony-
wanie pracy

2300 kJ/3030 kJ 10,5 kJ/min/12,6 kJ/min

�ród³o: DzU z 2004 r. nr 200, poz. 2047 ze zm.

Tabela 3. Przyk³ady dobrych praktyk dla m³odych Europejczyków
Table 3. Good practices for young workers across Europe

Tytu³ Kraj
Top on Job! Addiction prevention. Program obejmuj¹cy zagadnienia uzale¿nieñ (od narkotyków i alko-
holu) oraz zapobiegania im. Niemcy

Health promotion programme for prevention of alcoholism. Program podejmuj¹cy problem alkoholi-
zmu i spo¿ywania alkoholu w miejscu pracy. W³ochy

Municipality – induction programme for newly quali� ed teachers. Program maj¹cy na celu zmniejszenie 
stresu i zwiêkszenie poczucia kompetencji u nauczycieli rozpoczynaj¹cych pracê w szkole. Szwecja

Meeting new demands – apprenticeships/I-VET (initial vocational training and education) for young 
workers. Program po�wiêcony odpowiedniemu kszta³ceniu m³odych pracowników i zwiêkszeniu �wia-
domo�ci zdrowotnej.

Dania

Workplace health promotion in a temporary employment agency. Program k³ad¹cy nacisk na poprawê 
stylu ¿ycia i zwiêkszenie motywacji pracowników. Belgia

Active and healthy – apprentices in Linz. Program, którego celem jest promowanie zdrowego i aktywnego 
trybu ¿ycia oraz zapewnienie systematycznego dostêpu do materia³ów, przygotowanych dla uczestników 
obu p³ci dot. problemów nadu¿ywania alkoholu i narkotyków, palenia tytoniu, rozwi¹zywania kon� iktów, 
bezrobotnej m³odzie¿y, izolacji, stresu oraz braku aktywno�ci � zycznej.

Austria

„Battle against alcohol abuse & tobacco smoking” campaign. Program adresowany do m³odych ludzi 
w grupie ryzyka zwi¹zanego z prac¹ w izolacji oraz obci¹¿onych obowi¹zkami i stresem zwi¹zanym 
z prac¹.

Rumunia

Extra instruction for young superintendents of a swimming pool. Program dotycz¹cy zdrowia psy-
chicznego kierowany do pracowników publicznych basenów, którzy na co dzieñ musz¹ zmagaæ siê 
z agresywnym zachowaniem klientów, szczególnie dorastaj¹cych.

Holandia

�ród³o: http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies/, 18.07.2011)
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gaj¹cych nieustannego przebywania w pozycji 
wywo³uj¹cej ból (w takich warunkach zatrud-
nionych by³o 17% ogó³u pracuj¹cych). Niemal 
36% z nich wykonywa³o pracê wymuszaj¹c¹ 
powtarzalno�æ ruchów (w porównaniu 
z 30,6% wszystkich pracowników), a 12,5% 
w trakcie zmiany zmuszonych by³o do d�wiga-
nia ciê¿arów (10,6% ogó³u si³y roboczej), [5].

Dobre praktyki – inicjatywy europejskie
W Europie podejmuje siê wiele inicjatyw 

maj¹cych na celu ochronê zdrowia m³odych 
pracowników. Przyk³ady dobrych praktyk 
zgromadzone przez Europejsk¹ Agencjê Bezpie-
czeñstwa i Zdrowia w Pracy skupiaj¹ siê przede 
wszystkim na takich elementach stylu ¿ycia, jak 
nadu¿ywanie alkoholu, palenie papierosów, od-
¿ywianie, rekreacyjny wysi³ek fizyczny. Ponadto 
podejmuj¹ próbê kszta³towania umiejêtno�ci, 
szczególnie dotycz¹cych: pracy w grupie, 
optymalizacji �rodowiska pracy i relacji miêdzy 
innymi pracownikami. Programy podejmowane 
w europejskich przedsiêbiorstwach cechuje ró¿-
norodno�æ, np. priorytetem jednego z w³oskich 
przyk³adów jest problem nadu¿ywania alkoholu 
w pracy i poza ni¹, a holenderskiego – zdrowie 
psychiczne i odporno�æ na stres (tab. 3.).

Przyk³adem projektu dotycz¹cego promo-
waniu bezpiecznego i zdrowego stylu ¿ycia 
jest np. w³oski program „Healthy Youth” [10]. 
Za³o¿ono w nim, ¿e do wprowadzenia zmian 
prozdrowotnych niezbêdne jest poznanie 
i zrozumienie problemów m³odych pracow-
ników. Przeanalizowano zatem ponad 2500 
ankiet wype³nionych przez zatrudnionych 
(pracownicy w wieku 18-24 stanowili 5,2% 
grupy badanej), poruszaj¹cych problematykê 
diety, aktywno�ci fizycznej, palenia papiero-
sów i spo¿ywania alkoholu. Na tej podstawie 
opracowano broszury (oddzielne dla ka¿dego 
z badanych zagadnieñ), które nastêpnie rozdy-
sponowano po�ród niemal 6000 pracowników 
firm bior¹cych udzia³ w badaniu. Rezultatem 
projektu by³a wiêksza �wiadomo�æ pracowni-
ków dotycz¹ca zdrowego trybu ¿ycia i wzrost 
motywacji do podejmowania takich zachowañ.

We W³oszech podjêto te¿ inn¹ inicjatywê, 
dotycz¹ca zdrowia m³odych pracowników [11]. 
Programem „Smoking prevention/cessation 
among young workers”, maj¹cym na celu 
zapobieganie i zaprzestanie palenia papie-
rosów, objêto w 2004 r. 804 m³odych osób, 
które zg³osi³y siê na badania wstêpne przed 
rozpoczêciem pracy zawodowej. Przekazano 
im broszury na temat szkodliwo�ci palenia 
papierosów i plusów zwi¹zanych z uwolnie-
niem siê od na³ogu. W efekcie liczba m³odych 
palaczy w grupie badanej (�redni wiek: 19 lat) 
zmniejszy³a siê po 2 latach z 34% do 29,5%.

W Austrii w latach 2004-2007 przepro-
wadzono program „Young Professionals” 
skierowany do nastoletnich praktykantów 

i ich pracodawców, opieraj¹cy siê na nastêpu-
j¹cych za³o¿eniach:

• zwiêkszenie �wiadomo�ci m³odzie¿y 
na temat zdrowia i zachêcenie do zdrowego 
stylu ¿ycia

• rozpowszechnienie w�ród pracodawców 
przekonania, ¿e dba³o�æ o zdrowie m³odych 
pracowników jest inwestycj¹ w kapita³ firmy

• sprostanie wymaganiom nowoczesnego 
przedsiêbiorstwa poprzez zmotywowanych 
i kreatywnych pracowników do których zalicza 
siê tak¿e m³odych praktykantów

• opracowanie atrakcyjnego modelu za-
rz¹dzania firm¹, którego istotnym elementem 
jest troska o zdrowie m³odych pracowników [12].

W ramach projektu przeprowadzono se-
minaria poruszaj¹ce kwestie dotycz¹ce m.in. 
od¿ywiania, palenia papierosów, aktywno�ci 
fizycznej i zarz¹dzania pieniêdzmi. Inicjatywa 
odnios³a sukces w postaci m.in. zmiany nastawie-
nia do zachowañ prozdrowotnych w�ród prak-
tykantów oraz poprawy ich stanu zdrowia oraz 
wprowadzenia w przedsiêbiorstwach cyklicznych 
szkoleñ i warsztatów dotycz¹cych zdrowia.

W 2007 r. w 5 austriackich przedsiêbior-
stwach przeprowadzono tak¿e pilota¿owy 
projekt „U21” dla praktykantów miêdzy 15 
a 20 r.¿. [13]. Jego celem by³o w³¹czenie 
problematyki higieny pracy do szkoleñ dla 
m³odzie¿y, przetestowanie nowych narzêdzi 
i metod zwi¹zanych ze zbieraniem, analiz¹ 
i porównywaniem danych oraz przygotowanie 
na tej podstawie przewodnika dotycz¹cego 
promocji zdrowia dla przedsiêbiorstw. Projekt 
ukierunkowany by³ na zwiêkszenie �wiadomo-
�ci zdrowotnej m³odych osób oraz wzbudzenie 
odpowiedzialno�ci za w³asne zdrowie oraz 
zachêcenie do dba³o�ci o nie. W trakcie progra-
mu przeprowadzono 2 badania (na pocz¹tku 
i na koñcu projektu). A¿ 75% m³odych pracow-
ników oceni³o program pozytywnie, a 96% 
zg³osi³o chêæ uczestnictwa w podobnym 
projekcie w przysz³o�ci. Ewaluacja pokaza³a 
tak¿e, ¿e mo¿liwe jest zintegrowanie promocji 
zdrowia z systemem zarz¹dzania firmy.

Podsumowanie
Ze wzglêdu na niewielkie do�wiadczenie 

zawodowe, ma³¹ wiedzê na temat zagro-
¿eñ zwi¹zanych z prac¹ oraz du¿e nara¿enie 
na wypadki i urazy m³odych pracowników, 
ochrona ich zdrowia powinna byæ priorytetem 
dla pracodawców. M³odzi ludzie, zatrudniani 
g³ównie w hotelarstwie, gastronomii, handlu 
i budownictwie, bêd¹cy na pocz¹tku swojej drogi 
zawodowej maj¹ chêæ „wykazania siê”, co sk³ania 
do brawurowych zachowañ. Pracodawcy po-
winni zatem uwzglêdniæ problematykê zagro¿eñ 
zdrowotnych tej grupy pracowników zarówno 
w programach szkoleñ oraz edukacji zawodowej, 
jak i �rodowisku pracy. Wa¿nym czynnikiem ma-
j¹cym wp³yw na zdrowie m³odych pracowników 

w przysz³o�ci jest zbudowanie w nich poczucia 
odpowiedzialno�ci za siebie. Niezwykle istotne 
i skuteczne jest tak¿e pokazanie im obszarów 
i mo¿liwo�ci dbania o w³asny organizm.

Kszta³towaniu dobrych nawyków sprzyja 
wprowadzenie w firmie programów promuj¹-
cych bezpieczny i zdrowy styl ¿ycia. Takie prak-
tyki mog¹ przynie�æ dobry efekt, szczególnie 
po�ród tych m³odych pracowników, którzy 
skoñczyli 18 lat, wiêc nie dotycz¹ ich ju¿ przepisy 
odnosz¹ce siê do m³odocianych. Tych drugich 
przed wieloma zagro¿eniami chroni prawo, 
które nie pozwala pracodawcom zatrudniaæ 
ich na stanowiskach mog¹cych naruszyæ zdro-
wie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.
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