
Badając wypadki przy pracy, niejednokrotnie wskazuje się jako jedną z przyczyn,
czynnik ludzki tj. niewłaściwe zachowanie się pracownika. Może ono być wyni-
kiem np.: złej organizacji pracy, braku wiedzy i doświadczenia, lekceważenia
zagrożeń, brawury czy nieodpowiednich warunków psychospołecznych.
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Aula główna, sala nr 3
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce 
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9:30 - 14:10

Stres oddziałuje na pracownika na drodze mechanizmów psycho�zjologicznych,
powodując zakłócenia w jego funkcjonowaniu oraz wpływając  na  bezpieczeń-
stwo  w  procesie  pracy.  Powoduje  obniżenie  sprawności  psychicznej,  w  tym
negatywnie wpływa na funkcjonowanie poznawcze: obniża koncentrację uwagi,
zaburza zdolność logicznego myślenia i szybkość w podejmowaniu decyzji oraz
zakłóca percepcję. To bezpośrednio przekłada się  na  efektywność  i  jakość  oraz
bezpieczeństwo wykonywanej pracy. 

Niewłaściwe warunki psychospołeczne stanowią potencjalną przyczynę stresu 
w miejscu pracy. Może być on również generowany przez sytuację pozazawodo-
wą pracownika. 

Jaka jest rola czynników psychospołecznych w powstawaniu zdarzeń niepożą-
danych w procesie pracy? Czy można analizować przyczyny wypadków przy
pracy, uwzględniając te czynniki? Jak dyspozycja psycho�zyczna wpływa na
wydajność i bezpieczeństwo pracy i w końcu czy można skutecznie zarządzać
bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy? Na te i inne pytania będziemy odpowia-
dać podczas konferencji. Zapraszamy serdecznie!

Stres zawodowy związany z psychospołecznymi czynnikami ryzyka,
uznawany jest aktualnie za główne wyzwanie dla bezpieczeństwa
i higieny pracy.

https://forms.gle/o9rRybRw9BkjUFh3A


Andrzej Cegła
Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie

Adam Derza
Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach

Inspektorzy pracy każdego dnia wizytują setki  zakładów pracy. Podczas kontroli  prowadzą  działania  ukierunko-
wane na eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy lub ograniczanie ich oddziaływania na pracujących. Działania te
mogą mieć charakter różnoraki  –  czasami reaktywny,  po zaistnieniu wypadku przy pracy,  kiedy to  kontrolujący
przystępują do zbadania okoliczności  i  przyczyn tego zdarzenia.  Analizy wypadków przy pracy,  w szczególności
tych ze skutkiem ciężkim i śmiertelnym, pokazują obszary i sytuacje, które wymagają szczególnego zainteresowa-
nia ze strony pracodawców i służb bhp w celu zapewnienia skutecznej prewencji wypadkowej.

Lepsze zrozumienie uwarunkowań psychospołecznych powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w ocenie ryzyka
zawodowego, badaniu wypadków przy pracy, a także szkoleniu kadry i codziennej organizacji pracy. 

Adam Derza
Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach

Andrzej Cegła
Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie

Badając wypadki przy pracy, niejednokrotnie wskazuje się, jako jedną z przyczyn czynnik ludzki tj.  niewłaściwe
zachowanie się pracownika. Przyczyny ludzkie stanowiły 47,3% ustalonych przyczyn dla wypadków śmiertelnych
i ciężkich zaistniałych w 2021 r., zbadanych przez PIP. Były one wynikiem różnych czynników np.: złej organizacji
pracy, braku wiedzy i doświadczenia, lekceważenia zagrożeń, brawury czy nieodpowiednich warunków psycho-
społecznych. Konferencja, którą Państwu proponujemy koncentruje się na tym ostatnim elemencie tj. na czynni-
kach psychospołecznych w miejscu pracy. Są one niewątpliwe jednym z elementów, który może znacząco wpły-
wać na kondycję psycho�zyczną pracownika, a tym samym jego zdolność do efektywnej a przede wszystkim
bezpiecznej pracy.

Mamy nadzieję, że Konferencja, której współorganizatorami są Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie będą zachętą do zrobienia kroku w tym kierunku, mając na uwadze cel
nadrzędny, jakim jest dbałość o bezpieczeństwo człowieka w procesie pracy.
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9:30 - 10:00  Rejestracja uczestników   |   10:00 - 10:20  Otwarcie konferencji

10:20 /
10:50
10:20 /
10:50

10:50 /
11:20

11:20 /
11:50

11:50 /
12:30

Rola czynników psychospołecznych, w tym stresu związanego z wykonywaną pracą, w powstawaniu
zdarzeń niepożądanych w procesie pracy, w tym wypadków przy pracy

Analiza przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem czynnika psychospołecznego – program
realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Dyspozycja psycho�zyczna osoby wykonującej pracę a wydajność i bezpieczeństwo pracy

Przerwa networkingowa

Robert Cienszkowski - p.o. nadinspektora pracy Sekcji Wypadkowej w Okręgowym
                                               Inspektoracie Pracy w Warszawie

dr Mateusz Warchał - specjalista psychologii pracy

Kamila Pawłowska - psycholog, inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy
                                          w Kielcach

dr Marta Znajmiecka - Uniwersytet Łódzki

Uwzględnianie czynników psychospołecznych w badaniu wypadków przy pracy w praktyce działania
zespołów powypadkowych

dr Jennet Arshimova - New HSE
Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy a czynniki psychospołeczne w świetle normy
ISO 45003:2021. Metody gromadzenia danych na temat stanu psycho�zycznego pracowników
w kontekście badania i prewencji wypadków przy pracy

12:30 /
13:00

13:00 /
13:40

13:40 /
14:10

14:10

Tomasz Legwiński - Neveon 
Programy prewencyjne a redukcja zdarzeń niepożądanych w procesach pracy – case study
wdrożenia projektu BBS

Zakończenie i podsumowanie konferencji
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Tomasz Barański
Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplo-
mowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w zakresie „Zarządzanie bezpie-
czeństwem i higieną pracy” i studiów podyplomowych Szkoły Zdrowia Publi-
cznego Instytutu Medycyny Pracy w zakresie „Zarządzanie zdrowiem i bezpie-
czeństwem pracy”. Nadinspektor pracy, główny specjalista w zakresie badania
wypadków przy pracy, kierownik Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Kielcach. Współautor publikacji i opracowań Państwowej
Inspekcji Pracy oraz wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy we Wrocławiu i Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach. 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Universite Libre de Bruxelles.
Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inspektor Pracy, obecnie
szef Sekcji Prewencji i Promocji OIP Warszawa. W latach 2007-2013 Wicedyrektor
Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej
Inspekcji Pracy. Członek międzynarodowych grup roboczych, między innymi
WG EMEX, EU-COSH. Wykładowca specjalizujący się w tematyce systemowego
zarządzania bezpieczeństwem pracy, BBS. Autor publikacji i opracowań Państ-
wowej Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia i Centralnego
Instytutu Ochron Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

Prezeska Fundacji Kultury Bezpieczeństwa, Specjalista ds. BHP i wellbeingu,
konsultantka ds. komunikacji, coach, pedagog i socjolog.
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Tomasz Legwiński
HSE Area Manager CEE | NEVEON Nadzorowanie komórek HSE (health, safety
& environment) oddziałów �rmy w rejonie Europa Centralna i Wschodnia.
Planowanie i realizacja strategii w zakresie poprawy wskaźników KPI.
Nadzorowanie zagadnień dotyczących ochrony ppoż. dla obiektów �rmy.

Dr Mateusz Warchał

Dr Jennet Arshimova

Kamila Pawłowska

Specjalista psychologii pracy, trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji
Pracy we Wrocławiu, specjalista w szkoleniach i doradztwie równego traktowa-
nia w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, a także relacji pracodawców
i związków zawodowych.

NEW HSE Managing Director (MD, Idip NEBOSH, Grad IOSH, AIIRSM)
Ma ponad 17 lat międzynarodowego doświadczenia w branży naftowej, ener-
getycznej, produkcyjnej, budownictwie oraz kluczowe kompetencje HSE
(NEBOSH Diploma, IOSH, Cambridge Behavioural Studies, Imperial College, UK)

Psycholog, inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach,
zajmuje się problematyką psychologii pracy, w szczególności zagadnieniami
związanymi z zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy, stresem
w pracy, mobbingiem oraz wypaleniem zawodowym. Wykładowca w Wyższej
Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach.
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Robert Cienszkowski
Starszy inspektor pracy - specjalista w zakresie badania wypadków przy pracy,
p.o. nadinspektora pracy Sekcji Wypadkowej w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Warszawie.

Dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psycho-
logii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Łódzkiego. Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego. Prezes stowarzyszenia Rozwoju Kadr oraz założycielka marki SCAW
(Safety Culture At Work). Specjalizuje się w tematyce dotyczącej psychologii za-
chowań bezpiecznych, kultury bezpieczeństwa pracy, postaw wobec bezpie-
czeństwa.

Dr Marta Znajmiecka
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Materiały dostępne od 13.10.2022 r. do dnia 13.11.2022 r.

Justyna Wachnicka  |  tel. 695 024 880

Paweł Ruciński  |  tel. 41 34 03 215
pawel.rucinski@kielce.pip.gov.pl

Bardzo prosimy o przemyślane zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji prosimy o informacją telefoniczną
lub mailowa.
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