
              

EUROPEJSKI DIALOG SPO ECZNY:  
MI DZYSEKTOROWE WYTYCZNE DOTYCZ CE PRZECIWDZIA ANIA 

PRZEMOCY I N KANIU ZE STRONY OSÓB TRZECICH W SYTUACJACH 
ZWI ZANYCH Z PRAC   

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, 
CoESS  

(I) WST P  

1. Celem Wytycznych jest zapewnienie, e ka de miejsce pracy ma ukierunkowan na 
efekty polityk , która odnosi si do kwestii przemocy ze strony osób trzecich 
Wytyczne okre laj praktyczne kroki, które mog by podejmowane przez 
pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli / zwi zki zawodowe, aby zmniejszy , 
zapobiega i agodzi problemy.  Kroki te odzwierciedlaj najlepsze wzorce 
wypracowane w naszych sektorach i mog by uzupe niane o bardziej szczegó owe i 
/ lub dodatkowe rodki.  

2. Zgodnie z prawem UE i krajowym, zarówno pracodawcy jak i pracownicy maj 
obowi zki w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy. Mimo, e obowi zek 
zapewnienia bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników w ka dym aspekcie 
odnosz cym si do pracy spoczywa na pracodawcy1, pracownik ma tak e 
obowi zek, na ile to mo liwe, dba o zdrowie i bezpiecze stwo w asne oraz innych 
osób, na które jego dzia ania w miejscu pracy maj wp yw, zgodnie ze szkoleniami i 
instrukcjami przekazanymi przez pracodawc . Pracodawcy równie maj obowi zek 
konsultowa si z pracownikami i / lub ich przedstawicielami, umo liwiaj c im udzia 
we wszystkich kwestiach dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. Odzwierciedla 
to wiadomo , e w praktyce, wspólne podej cie do bezpiecze stwa i higieny pracy 
jest najbardziej skuteczne.  

3. Partnerzy spo eczni - sygnatariusze z lokalnych i regionalnych w adz, s u by zdrowia, 
handlu, prywatnych firm ochroniarskich, sektora edukacji  2s coraz bardziej 

                                                 
1Prawo UE obejmuje nast. Dyrektywy:  

 

Dyrektywa 89 / 391 / EEC dotycz ca wprowadzenia rodków maj cych na celu popraw 
bezpiecze stwa i zdrowia pracowników. Artyku 5 (4) brzmi: obowi zki pracowników w zakresie 
bezpiecze stwa i higieny pracy nie wp ywaj na zasad odpowiedzialno ci pracodawcy  

 

Dyrektywa 2000 / 43 / WE z 29 czerwca 2000 wdra aj ca zasad jednakowego traktowania osób 
niezale nie od pochodzenia rasowego lub etnicznego  

 

Dyrektywa 2000 / 78 / WE z 27 listopada 2000 ustalaj ca ogólne zasady równego traktowania w 
zatrudnieniu i pracy 

Dyrektywa 2002 / 73 / WE z 23 wrze nia 2002 zmieniaj ca dyrektyw Rady 76 / 207 / EEC o realizacji 
zasady równego traktowania kobiet i m czyzn w dziedzinie dost pu do zatrudnienia, przyuczenia do 
zawodu, awansu i warunków pracy   

2 Szczegó y w aneksie 
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zaniepokojeni wp ywem zjawiska przemocy ze strony osób trzecich na pracowników, 
poniewa stanowi ono zagro enie nie tylko dla zdrowia osób i ich godno ci, ale tak e 
niesie bardzo realne konsekwencje gospodarcze w postaci nieobecno ci w pracy, 
spadku morale i p ynno ci kadr. Przemoc ze strony osób trzecich mo e równie 
tworzy rodowisko, które jest niebezpieczne, a nawet zastraszaj ce dla 
spo ecze stwa i u ytkowników us ug, a zatem ma szeroki negatywny skutek 
spo eczny.  

4. Przemoc i n kanie ze strony osób trzecich zwi zane z prac mog przybiera ró ne 
formy. Mog :  

a. by fizyczne, psychologiczne, werbalne i / lub seksualne 

b. stanowi jednorazowe zdarzenie lub bardziej systematyczne wzorce zachowa 
jednostki lub grupy  

c. by skutkiem dzia ania lub zachowania klientów, pacjentów, u ytkowników us ug, 
uczniów lub rodziców, cz onków spo ecze stwa lub us ugodawcy  

d. obejmowa drobne przypadki braku szacunku a do bardziej powa nych gró b i 
ataku fizycznego;  

e. by spowodowane problemami zdrowia psychicznego i / lub wzgl dami 
emocjonalnymi, niech ci osobist , uprzedzeniami ze wzgl du na p e , ras / 
pochodzenie etniczne, religi i przekonania, niepe nosprawno , wiek, orientacj 
seksualn lub wygl d.  

f. stanowi przest pstwo skierowane przeciwko pracownikowi i jego reputacji lub 
w asno ci pracodawcy lub klienta, mog by zorganizowane lub oportunistyczne i 
takie, które wymagaj interwencji w adz publicznych  

g. mog mie g boki wp yw na osobowo , godno i integralno ofiar  

h. wyst powa w miejscu pracy, w przestrzeni publicznej lub na terenie prywatnym i 
s zwi zane z prac zawodow .  

i. wyst puj jako cyber-bullying/cyber-harassment poprzez szeroki zakres 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).  

5. Problem przemocy ze strony osób trzecich ró ni si wystarczaj co od kwestii 
przemocy i n kania (w ród kolegów) w miejscu pracy, i jest na tyle istotny z punktu 
widzenia jego wp ywu na zdrowie i bezpiecze stwo pracowników i jego wp ywu 
gospodarczego aby zapewni sobie odr bne podej cie do niego.  

6. Mimo e istniej ró nice sektorowe i organizacyjne w odniesieniu do przemocy 
wobec pracowników ze strony osób trzecich w ró nych zawodach i miejscach pracy, 
kluczowe elementy dobrej praktyki i dzia a w celu rozwi zania tego problemu s 
wspólne dla wszystkich rodowisk pracy. Te elementy to: podej cie oparte na 
partnerstwie, jasne definicje, zapobieganie poprzez ocen ryzyka, podnoszenie 
wiadomo ci, szkolenia, przejrzyste raportowanie i monitorowanie oraz w a ciwa 

ocena.  

7. Dzi ki wsparciu Komisji Europejskiej mi dzysektorowi partnerzy spo eczni 
zorganizowali dwie wa ne konferencje w Brukseli 14 marca 2008 r. i 22 pa dziernika 
2009, na których zosta przedstawiony wynik bada pracodawców i zwi zków 
zawodowych nad zjawiskiem przemocy ze strony osób trzecich wraz z przyk adami i 
wspólnymi wnioskami. Wytyczne te opieraj si na tych inicjatywach. Uzupe niaj 
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one ponadsektorowe Porozumienie Ramowe w sprawie n kania i przemocy w 
miejscu pracy z dnia 26 kwietnia 2007 roku.   

8. Sposób, w jaki konkretne us ugi s zorganizowane i wiadczone odzwierciedla realia 
krajowe, regionalne i lokalne. W przypadku, gdy partnerzy spo eczni ju stosuj 
rodki okre lone w niniejszych Wytycznych, g ównym dzia aniem b dzie 

sprawozdawanie z post pów.  

9. Mi dzysektorowi partnerzy spo eczni uznaj , e pracodawcy i pracownicy maj 
zawodowe, etyczne i prawne zobowi zania wobec osób trzecich, jak równie wobec 
siebie nawzajem. 

(II) CEL 

1. Celem tych Wytycznych jest wsparcie dzia a podejmowanych przez pracodawców, 
pracowników i ich przedstawicieli / zwi zków zawodowych w celu zapobie enia, 
zmniejszenia i z agodzenia przemocy ze strony osób trzecich i jej skutków.  

2. Mi dzysektorowi partnerzy spo eczni uznaj , e konkretne rodki na rzecz zapobiegania 
i zarz dzania zjawiskiem n kania i/lub przemocy ze strony osób trzecich prac w 
warunkach zwi zanych z prac nie zosta y jeszcze opracowane w wielu miejscach 
pracy. rodki te powinny:  

a. Zwi kszy wiadomo i zrozumienie ze strony pracodawców, pracowników, ich 
przedstawicieli i innych w adz publicznych (np. agencje ochrony zdrowia i 
bezpiecze stwa, policja, itp.) na temat zjawiska przemocy ze strony osób trzecich  

b. Wykaza zaanga owanie partnerów spo ecznych we wspó pracy i wymiany 
do wiadcze i dobrych praktyk, aby pomaga sobie wzajemnie w zapobieganiu i 
zarz dzaniu problemami n kania i / lub przemocy ze strony osób trzecich w celu 
ograniczenia ich wp ywu na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, absencj 
chorobow i wydajno

  

c. Dostarczy pracodawcom, pracownikom i ich przedstawicielom na wszystkich 
szczeblach Wytyczne do rozpoznawania, zapobiegania zarz dzania i radzenia sobie z 
problemami n kania i przemocy ze strony osób trzecich zwi zanymi z prac    

(III) KROKI MAJ CE NA CELU IDENTYFIKACJI , ZAPOBIEGANIE, 
ZMNIEJSZANIE I AGODZENIE ZJAWISKA N KANIA I PRZEMOCY ZE 
STRONY OSÓB TRZECICH W SYTUACJACH ZWI ZANYCH Z PRAC

  

1. Prawdopodobie stwo wyst pienia n kania ze strony osób trzecich i / lub przemocy 
mo e by zmniejszone poprzez podnoszenie wiadomo ci pracodawców, 
pracowników i u ytkowników us ug na temat problemu do oraz zapewnienie, e 
mened erowie i pracownicy otrzymuj odpowiednie doradztwo i szkolenie.  

2. Najbardziej skuteczne inicjatywy przeciwdzia ania przemocy anga uj od samego 
pocz tku obie strony partnerów spo ecznych i wdra aj "holistyczne" podej cie, 
obejmuj ce wszystkie aspekty, od podnoszenia wiadomo ci poprzez zapobieganie i 
szkolenia a do metod raportowania, wsparcia dla ofiar, oceny i sta ego 
doskonalenia.  
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3. Pracodawcy powinni mie wyra ne ramowe polityki zapobiegania i zarz dzania 
zjawiskiem n kania i przemocy ze strony osób trzecich, które powinny zosta 
w czone do ogólnej polityki bezpiecze stwa i higieny pracy. Zasady te powinny by 
opracowane przez pracodawców w konsultacji z pracownikami i ich 
przedstawicielami, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, uk adami zbiorowymi i/lub 
praktyk . W szczególno ci ocena ryzyka BHP zak adu pracy i indywidualnych 
czynno ci zawodowych powinna obejmowa ukierunkowan na dzia ania ocen 
ryzyka stwarzanego przez osoby trzecie.   

4. Wieloaspektowy charakter przemocy ze strony osób trzecich oznacza, e polityka 
musi by dostosowana specyficznie do ka dego rodowiska pracy. Zgodnie z dobr 
praktyk polityka ta powinna by poddawana regularnym ocenom w celu 
uwzgl dnienia do wiadczenia i zwi zanych z zagadnieniem zmian w zakresie 
prawodawstwa, technologii, itp. W miar up ywu czasu badania, do wiadczenia i 
post p technologiczny powinny zapewni lepsze rozwi zania ni s obecnie 
dost pne.   

5. Odpowiednia polityka ramowa pracodawcy opiera si szczególno ci o nast puj ce 
elementy:  

a. Sta a wymiana informacji i konsultacje z mened erami, pracownikami i ich 
przedstawicielami / zwi zkami zawodowymi na wszystkich etapach  

b. Jasna definicja przemocy i n kania za strony osób trzecich, zawieraj ca 
przyk ady ró nych form jakie mo e przybiera to zjawisko  

c. Odpowiednie informacje dla klientów, u ytkowników us ug, cz onków 
spo ecze stwa, uczniów, rodziców i / lub pacjentów okre laj ce, e n kanie i 
przemoc w stosunku do pracowników nie b d tolerowane i e mog by 
podejmowane odpowiednie dzia ania prawne  

d. Polityka oparta na ocenie ryzyka, która mo e uwzgl dnia ró ne zawody, miejsca 
i praktyk wykonywania pracy i umo liwia identyfikacj potencjalnych 
problemów i opracowania w a ciwych odpowiedzi i rozwi za , na przyk ad:  

 

Zarz dzanie oczekiwaniami poprzez dostarczenie jasnych informacji na temat 
charakteru i poziomu obs ugi klientów / u ytkowników us ug / uczniów i 
rodziców, której mog oczekiwa i procedur poprzez które osoby trzecie mog 
wyrazi niezadowolenie oraz procedur badania zarzutów   

 

W czenie bezpieczniejszego rodowiska do konstrukcji miejsca pracy  

 

Zapewnienie odpowiednich "narz dzi" w celu ochrony pracowników, takich jak 
np. kana y komunikacji, monitorowanie, rodki bezpiecze stwa, itp.  

 

Umowy o wspó pracy z w a ciwymi organami publicznymi, takimi jak policja, 
wymiar sprawiedliwo ci, s u by socjalne i inspektoraty  

e. W a ciwe szkolenie dla kierownictwa i pracowników, które obejmie zasady 
ogólnego bezpiecze stwa w zwi zku z wykonywanymi zadaniami i rodowiskiem 
pracy, i które mo e zawiera bardziej konkretne umiej tno ci, takie jak techniki 
unikania lub rozwi zywania konfliktów.  

f. Procedura monitorowania i badania zarzutów dotycz cych n kania i / lub 
przemocy ze strony osób trzecich, oraz informowania ofiar o przebiegu 
dochodzenia i wszelkich podejmowanych dzia aniach.  

g. Jasne polityki wsparcia dla pracowników nara onych na n kanie i / lub przemoc 
ze strony osób trzecich, które na przyk ad w zale no ci od okoliczno ci, mog 
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obejmowa wsparcie medyczne (w tym psychologiczne), prawne, praktyczne i / 
lub finansowe (np. dodatkowe ubezpieczenia, które wykraczaj poza ustawowe 
obowi zki)  

h. Jasne wymogi dotycz ce zg aszania zdarze przez pracowników, a tak e 
rodków podj tych w celu ochrony tych pracowników przed ewentualnymi 

represjami i w celu przekazania informacji do innych organów publicznych, np. 
policji, s u by zdrowia i s u b bezpiecze stwa, itp., zgodnie z krajow praktyk i 
procedurami.  

i. Jasne zasady, kiedy nale y z o y skarg , zg osi przest pstwo lub udost pnia 
innym pracodawcom oraz w adzom publicznym informacje dotycz ce sprawców 
przemocy ze strony osób trzecich, przy poszanowaniu integralno ci osobistej, 
poufno ci, zobowi za prawnych i zasad ochrony danych.  

j. Przejrzyste i skuteczne procedury rejestracji faktów i danych w celu 
monitorowania i zapewnienia kontynuacji wprowadzonej polityki  

k. rodki w celu zapewnienia, e ramy polityki s znane i zrozumia e dla 
kierownictwa, pracowników i osób trzecich  

6. W zwi zku z powy szym, mi dzysektorowi partnerzy spo eczni podkre laj 
znaczenie wspó pracy z innymi odpowiednimi partnerami na szczeblu lokalnym lub 
krajowym w celu rozpoznania i zapobiegania przemocy i n kaniu poprzez spójne 
polityki.   

(IV) WDRO ENIE I DALSZE KROKI 

Wdra anie i monitoring Wytycznych obejmuje trzy etapy.  

Etap 1 - Zobowi zanie i rozpowszechnianie 

Partnerzy spo eczni - sygnatariusze b d rozpowszechnia Wytyczne oraz podejm 
dzia ania w celu oceny i zaj cia si kwesti n kania i przemocy ze strony osób trzecich za 
pomoc ram polityki okre lonych w pkt. 3 powy ej.  

 

Wspólnie zg osz wniosek do Komisji Europejskiej o wsparcie projektu w celu 
upowszechniania i promowania wytycznych, w tym poprzez warsztaty, które b d 
organizowane do ko ca 2011 r.  

 

B d propagowa Wytyczne w pa stwach cz onkowskich na wszystkich poziomach, z 
uwzgl dnieniem praktyk krajowych, poprzez oddzielne i / lub wspólne dzia ania. Bior c 
pod uwag zainteresowanie w przedmiotowej sprawie, partnerzy spo eczni b d równie 
przekazywa ten dokument wszystkim zainteresowanym podmiotom na poziomie 
europejskim i krajowym. B d równie zach ca swoich cz onków spoza UE do 
stosowania Wytycznych.  

Etap 2 - Podnoszenie wiadomo ci  

Krajowi partnerzy spo eczni b d nag a nia problem n kania i przemocy ze strony osób 
trzecich oraz opracuj i b d wymienia si informacjami o najlepszych praktykach w tej 
dziedzinie w swoich sektorach. Mog to by wszelkie rodki w a ciwe dla aktualnego stanu 
wiedzy i do wiadcze na temat zjawiska przemocy ze strony osób trzecich w pa stwie 
cz onkowskim i / lub sektorze, bior c pod uwag podj te ju dzia ania w tej dziedzinie, w tym:  
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Dalsze badania  

 
Publikacje  

 
Konferencje zainteresowanych stron umo liwiaj ce wymiany dobrych praktyk i / lub 
dzia ania na rzecz rozwi zania problemu  

Etap 3 - Monitorowanie i dalsze dzia ania   

Partnerzy spo eczni 

 

sygnatariusze b d :  

 

Zdawa sprawozdanie z post pów w 2012 r. do ich komitetów sektorowego dialogu 
spo ecznego i powierz Komitetom Europejskiego Dialogu Spo ecznego z 
poszczególnych sektorów przygotowanie wspólnego raportu.  

 

Podczas przygotowywania kolejnego programu pracy dialogu spo ecznego UE, 
partnerzy spo eczni uwzgl dni te Wytyczne.  

 

Je li b dzie to uznane za w a ciwe, b d organizowane mi dzysektorowe spotkania w 
celu oceny dalszych dzia a i ostateczna wspólna ocena odb dzie si w 2013 r.   

U: \ 09 - LRG \ sektorowy dialog spo eczny LRG \ mi dzysektorowa inicjatywa w sprawie przemocy \ wytyczne  


