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System sugestii i mozliwosci jego stosowania 
w ksztaltowaniu warunkбw pracy 

Streszczenie 
Wsp61czesnic согаz wiykszc{.\o zn<1czcnia nadajc si<; L1czestnictWL1 pгacownik6w w procesach dc
cyzyjnych. W tym micjscu wапо z\vi-6cic uw<щ<; па owo uczcstnictwo w doskonillcniu warunk6w 
pracy w pгzcdsi9l1iorstwic. а \V konsckwcncji podnoszcniu poziomLI bezpieczenstwa i higieny pra
cy. Zil jcden z pгzcjaw6w owc{.\o L1czcstnictwa mozna Ltznac zwi<)Zany z Lrwzgl~dnienicm pomysl6w 
zglaszilnych przcz pгaco\vnik6w. tzw. systcm sLщcstii. W t1;тn kontck.~cie celem artykL1IL1 stalo si~ po
j~cie рг6Ьу ukilzania mozliwosci poslu{.\i\vania si~ w przcdsi~bloгstwach systemem sugestii rozpat
rywanyтn w katc{.\oriach naгz~dzia spгzyjaji)CCf.\O doskonalcniu waгunk6w pracy.Realizujqc wska
Zilny ccl odniesiono si<; do pгzykladL1 \vykoгzystania systcmu sLщcstii w praktycc funkcjonowania 
11<ybranych orgilnizacji. Tlcm clla wskilzanych rozwazan stilla si<; prezcntilcja - w poczqtkowej cz~s
ci ninicjszego ilrtykL1IL1 - istoty 01·az podstaw stosowania systcmLI sщ~cstii. 
Slowa kluczowe: systcm sLщcstii. waгL1nki ргасу. l1czpieczcnstwo i higiena pracy 

Wst~p 

zynnikiem pгzescidzujqcym wsp61czcsnie о rozwoju przedsiybiorstw staje 
siy umiejytnosc '-'-'Ykorzystywaпia potencjalu tkwiqcego w praco\VПikach. 
Chodzi tutaj w szczeg61nosci о ich kompetencje, а\е i о ich zaanga2owa

n1e, kreatywnosc, innowacyjnosc uju\VПiujqce siy zwlaszcza w wlqczaniu siy 
w procesy decyzyjne na poziomic pгzcdsi~bioгstwa. Wykorzystanie owego 
wlciczania siy pгaco\Vl1ik6w w proccsy dccyzyjne nast~puje m.in. w wyniku za
stosowania rozwiqzan stanowiqcych wyгaz realizacji idei partycypacji pracow
niczej. ProЬ\ematyce partycypacji pгaco\VПiczej poswiyca siy coraz wiycej uwa
gi w literaturze pгzedmiotu. W no'-'-'Ych uj~ciach koncepcji zarzqdzania ludimi 
partycypacja (uczestnictwo) traktowana jest jako jeden z kluczo'-'-'Ych filar6w 1

• 

Nadawanie wsp61czesnie '-'-'Ysokiej гungi proЬ\ematyce partycypacji pracow
nik6w, staje siy zatem wa2nq przes\ankq do weryfikowania dzialan podejmo
wanych w zwicizku z gospodaгowaniem potencjalem ludzkim przedsiybiorstwa. 
W istocie odbywa siy to poprzez rea\izacjy okreslonych dzialan w ramach ta-

. Chodzi gl6wnie о konccpcje HPWS. HJWP. HPWP czy tez ZKL. Zob. [ 1, s. 15-43: 2. s. 47-50]. 
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kich obszar6w, jak m.in. ksztиltowanic miejsc ргасу, funkcja peгsonalna, czy tez 
warunki pracy. 

Na tym tle uwиgy zwгиса kиtegoriи wшunk6w pracy i zwi4ыnego z niq bez
pieczenstwa i higieny pracy. W pгaktyce согаz czysciej stwieгdza si~. iz d\a os6b 
podejmujqcych рrису szczeg6\nie istotnym - obok wysokosci i stгuktuгy wynи
grodzenia za pracy, prestizLt pracy - staje siy, zapewnienie bezpiecznych i hi
gienicznych warunk6w jej wykonywania. Lqczy siy to z okreslonym podejsciem 
do kszta\towania materialnych (np. wyposazenie stanowisk pracy, czynniki fi
zycznego srodowiska ргасу) oraz niemateгia\nych (CZC!S pracy, komfort psy
chiczny itp.) skladowych tych warunk6w. 

W literaturze przedmiotu comz czysciej populш)'Zowany jest poglqd, iz kszta\
towanie warunk6w pracy nie powinno odbywac siy z pominiyciem bezposred
nich wykonawc6w pracy а wiyc zatrudnionych. W гezultacie wskazuje siy na 
zasadnosc uczestnictwa(partycypacji) os6b swiadczqcych pracy w procesach 
decyzyjnych zwiqzanych w owym kszta\towaniem. Majqc to na uwadze po
wstaje pytanie о odmiany, formy paгtycypиcji zasadne do wykorzystania w oma
wianym obszarze. Tradycyjnie wskazuje siy tutaj na partycypacjy posredniq, 
а w szczeg6\nosci na role i zadaniи takich orgиn6w pгzedstawicielstwa pra
cownik6w, jak zwigzki zawodowe, spoleczny inspektoг рrису, komisja bhp. Jed
noczesnie jednak nie mozna zapominac о pшtycypacji bezposredniej, czyli 
tzw. demokracji przy warsztacie pracy. Jednym z jej przejaw6w jest stosowanie 
zwiqzanego z fi\ozofiq kaizen narzydzia w postaci systemu sugestii. 

Istota systemu sugestii lqczy siy z wyposazeniem pracownik6w w uprawnie
nia do zglaszania pomysl6w zmian dotyczqcych okreS!onych obszar6w dzialal
nosci organizacji. Powinny one w dalszej kolejnosci Ьус poddane weгyfikacji 
przez powolane w tym ce\u s\uzby. Pozytywna осепа sugestii (pomyslu) powin
na oznaczac jego wdrozenie. 

Majqc powy2Sze na uwadze ce\em artykulu stalo siy pojycie pr6by ukazania 
mozliwosci poslugiwania si~ w przedsiybiorstwиch systcmem sugestii rozpatry
wanym w kategoriach narzydzia sprzyjaj4cego doskonaleniu warunk6w pracy. 
Realizujqc wskazany се\ odniesiono siy do przyklиdu wykorzystania systemu su
gestii w praktyce funkcjonowania wybгиnych oгgиnizacji. Tlem dla wskazanych 
rozwazan stala si~ prezentacja - w poczqtkowej cz~sci niniejszego artykulu - is
toty oraz podstaw stosowania systemu sugestii. 

Jakosciowy charakter postawionego zagadnienia zdecydowal, iz pos\uzono 
siy w badaniach empirycznych metodq studium przypadku (case study). W ba
daniach empirycznych korzystano dodatkowo ze swobodnych wywiad6w z kie
rownictwem i pracownik6w zajmuj4cych stanowiska niekierownicze. Prezen
tacjy rozwazan о charakterze empirycznym poprzedzono ukazaniem istoty sys
temu sugestii oraz jego zwiqzk6w z partycypacjq pгacowniczq. 
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System sugestii joko wyroz portycypocji procowniczej 

Partycypacja pracownicza jest dcfiniowana w litcraturzc przedmiotu w spos6b 
r6znorodny. Autorzy poszczeg6lnych dcfinicji sq jcdnak zgodni, iz lqczy siy ona 
z uczestnictwem os6b swiadczqcych ргас~ (pгacownik6w) w procesach reali
zowanych w przedsi~biorstwic, w tym w szeroko rozumianych procesach de
cyzyjnych. Rozpatrywanie partycypacji w kontekscie jej urzeczywistniania w or
ganizacji wymaga okreslenia: 

• odmian (posrednia, bezposrednia, wlasnosciowo-finansowa2
), 

• form (informowanie, konsultowanie, wsp61decydowanie, uprawomocnie
nie), kt6re odzwierciedlajq poziom (stopien) udzialu pгacobiorc6w w roz
wigzywaniu proЫem6w ujawniajqcych siy w pгzedsiyЬiorstwie, 

• zakresu przedmiotowego partycypacji [3]. 
Partycypacja posrednia przejawia siy m.in. w funkcjonowaniu takich gre

mi6w przedstawicielstwa pracowniczego, jak zwiqzki zawodowe, rady nadzor
cze. ale takze rady pracownik6w. Jak dowodzi przy tym obseiwacja praktyk.i 
gospodarczej w Polsce1, mozna odnotowac dosc liczne przyklady krytycznego 
nastawienia zar6wno pracodawc6w, jak i pracownik6w, do dzialan podejmo
wanych przez wskazane reprezentacje pracownicze. 

W literaturze przedmiotu wskaшje siy, iz pozytywny v;plyw na wzrost zaan
gazowania pojedynczych pracownik6w w ksztaltowanie proces6w decyzyjnych 
moze i powinna wywierac bezpos1·ednia odmiana partycypacji, rozumiana, jako 
bezposredni udzial pracownik6w w procesie przygotowywania oraz podejmo
wania decyzji [7, s. 37; 9, s. 132; 11]. W istocie jej stosowanie sprawia, ze pra
cownik-wykonawca poddany odg6rnie ustalonym 1ygorom przeobгaza siy 
w podmiot wsp61uczestniczqcy w funkcjonowaniu r6znych sfer organizacji [ 12, 
s. 23]. 

Та odmiana partycypacji moze przejawiac siy w spos6b zr6znicowany. Znaj
duje wyгaz m.in. w metodzie zebrari (obrad) polegaj4cej, np. na systematycznie 
odbywaj4cych siy spotkaniach zalogi w celu rozwi4zania okreslonych proЫe
m6w. Charakterystycznym jest tu m.in. wykorzystywanie metod heurystycz
nych, jak burza m6zg6w. Ponadto mozna wymienic, np. kola jakosci, funkcjo
nowanie gгup autonomicznych i inne [13, s. 96-99]. 

Praktyka gospodaгcza dowodzi, iz opr6cz wymienionych wy2ej przejaw6w 
partycypacji bezposredniej coraz powszechniejsze w procesie jej urzeczywist
niania, staje siy wykorzystywanie zalozen idei kaizen, kt6r4 okгesla siy jako 
"ciqgle usprawnianie malymi krokami". Jako се! kaizen podaje siy d4zenie do 
wzrostu wydajnosci proces6w poprzez rozwigzywanie proЫem6w na poziomie 

'Fo1·mi1 nie stanowi obszaru szczel'61ncl'o zainteresowania w ninicjszyrn opracowaniu. 
'Na tcmut zwi<Jzk6w zuwodowych zob. np. [4. s. 191-199]. 

91 



Szymon Dziuba, Anna Cierniak-Emerych 

elementarnym (np. w proccsie wytw6гczym na poziomie zaЬieg6w, czy ruch6w 
гoboczych). Uspгawnianie proces6w z wykorzystaniem kaizen powinno wspie
rac realizacje cel6w organizacji, ale takZe pm.ostawac w zwiqzkL1 z systemem 
motywacyjnym pracownik6w (8, s. 81]. 

Nieodzownym elementem wdrazania idei kaizen jest systcm sugcstii (ang. sug
gestion system). Jak podaje literatura, pomysl czy sugesti~ гoZL1miemy jako propo
zycj~ zgloszon<~ pгzez pracownika, kt6rej celem jcst uspгawnienie jego miejsca 
pracy lub innych obszar6w i proces6w organizacji. Efektywne wykoгzystanie sys
temu jest mozliwe tylko wtedy, gdy zostaje stworzony wlasciwy spos6b zglaszania 
pomysl6w pгzez pracownik6w, dlatego wiele firm wdraza specjalne rozwiqzania 
organizacyjne w postaci program6w formalnych (ang. employee suggestion sche
mes/programs, idea management systems, jap. kaizen teian) (2, s. 112-113]. 

System sugestii pracowniczych bazuje zatem na doswiadczeniu i zaangazo
waniu os6b swiadczqcych prac~. System ten jest uzyteczny zwlaszcza w tych or
ganizacjach, kt6гe skupiajq si~ na ciqglym doskonaleniu proces6w, powi~ksza
niu kapitalu intelektualnego, а takZe promowaniu wsp6lpracy, а nie rywalizacji 
[10, s. 127-143]. Jego zastosowanie wymaga okreslonego pгzygotowania, 
zwlaszcza przygotowania kierownictwa oraz pracownik6w, jak i opгacowania 
okreslonej, cz~sto specyficznej dla konkretnej organizacji, proceduгy zglaszania 
pomysl6w oraz ich weryfikacji, jak i ich nagradzania. 

Nawiqzujqc do proЫematyki nagradzania pracownik6w za ich udzial w urze
czywistnianiu systemu sugestii I. Masaaki [6, s. 132] stwierdza, iz mozna znaleic 
zasadnicze r6znice pomi~dzy systemem sugestii praktykowanym w Japonii oraz 
w krajach europejskich, ale i w USA. Wsp6lczesnie chaгakteгystyczne dla roz
wiqzan przyj~tych w obszarze amcгykanskim oraz europejskim stalo si~ nagra
dzanie finansowe pracownik6w uczestniczqcych w systemie sugestii. Zdecydo
wanie inaczej proЫem ten ksztaltuje si~ w Japonii, gdzie podkresla si~ nic ko
rzysci finansowe dla pгacownik6w, ale wzrost ich morale zwiqzancgo takZc 
z osiqganiem satysfakcji z pracy w konkretnej organizacji. 

Warto w tym miejscu podkreslic, iz zglaszane pomysly mogq dotyczyc szero
kiego spektrum funkcjonowania przedsi~Ьiorstwa. Jak dowodzi obserwacja 
praktyki gospodaгczej, ale i analiza literatuгy przedmiotu, jednym ze wskazywa
nych obszar6w, Ьус moze z uwagi na bezposredniosc oddzialywania na pra
cownika, Sq organizacja i warunki pracy. 

Ksztaltowanie warunkбw pracy z wykorzystanie systemu sugestii 
- wybrane przyklady praktyczne 

Nawiqzujqc do wynik6w badan wlasnych dotyczqcych stosowaniи systemu su
gestii jako pгzejawu partycypacji pracowniczej w ksztaltowaniu waгunk6w рга-
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су siygniyto do przyklad6w trzech organizacji, w tym dw6ch przedsiybiorstw 
produkcyjnych oraz jcdnostki samoгzqdu teгytorialnego. Jesli chodzi о przed
si~biorstwи produkcyjnc. to odnicsiono siy do przyklad6w przedsiyЬioгstwa 
prodLtkcyjпo-uslщ.;owego fLtnkcjonujqcego w bгanzy energetycznej oraz przed
siybloгstwa produkcyjnego bгanzy motoгyzacyjne{ W pieгwszym przypadku 
mamy do czyпienia z pгzedsiyЬiorstwem о 100% kapitale polskim w strukturze 
kapitalu. а w dгugim przypadku 100% kapitalem zagranicznym. ОЬа przedsiy
Ьioгstwa zlokalizowиnc sч nи terenie Dolnego Sl<jska, zatгudniaj<j powyz:ej 600 

pracownik6w. 
Nawi<jzujqc do intercsujqcej nas tutaj proЫematyki badawczej, w przedsiy

Ьiorstwie branzy encrgetycznej zidentyfikowano przejawy partycypacji bezpos
redniej z wykorzystaniem systemu sugestii w ksztaltowaniu materialnych wa
runk6w pracy, m.in. w sferze doboru srodk6w ochrony osoЬistej pracownik6w. 
W szczeg61nosci chodzilo о гozwiqzanie proЬlemu doboгu odziezy roboczej, 
indywidualnych srodk6w ochrony glowy i sluchu. W nawiqzaniu do zdiagno
zowanych uprzedпio pгzypadk6w nie stosowania srodk6w ochrony indywi
dualnej, przeprowadzono w pieгwszej kolejnosci z pracownikami konsultacje 
indywidualne. W wyпikll konsLtltacji podjyto decyzjy о wykorzystaniu dodat
kowo tzw. banku pomysl6w, stanowi4cego wyraz interesujqcego nas tutaj sys
temu sugestii. 

Przy wejsciu gl6wnym na teгen przedsiyЬiorstwa ustawiono skrzyпky. do kt6-
rej mozna bylo wrzucac kaгtki z propozycjami rozwiqzania omawianego pro
Ыemu stosowania srodk6w ochrony indywidualnej, ale i zachycano pracowni
k6w do zglaszania pomysl6w dotycz<jcych doskonalenia, poprawy bezpieczen
stwa pracy takze w nawiqzaniu do ksztaltowania inny skJadowych warunk6w 
pracy. Najwiycej propozycji pracownicy sformulowali w nawiqzaniu do kwestii 
organizacji stanowisk ргасу шаz czasu ргасу. Ponadto jednq z bardziej intere
suj<jcych okazala siy pгopozycja jedncgo z pracownik6w dotyczqca zastosowa
nia tzw. kask6w miykkich. Warto tutaj dodac, iz wczesniej w omawianym przed
siyЬiorstwie ujawniono proЫem niestosowania przez pracownik6w, pomimo 
obowiqzku, srodk6w ochrony glowy w postaci kask6w. Formalna (w tym 
i prawna) weiyfikacja pгzez specjalisty ds. bhp, sugestii pracownika dotyczqca 
mozliwosci stosowania tzw. kask6w miykkich, umozliwila wprowadzenie tego 
rozwi<jzania. Со wazne z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie tego 
rozwiqzania lqczy siy dodatkowo z obnizeniem koszt6w zakupu srodk6w ochro
ny indywidualnej pгacownik6w. lnnowacyjny pomysl pracownika zostal nagro
dzony finansowo. 

•
1 P1·zyk\ad6w dzialari. о kt6гycl1 mo\va \V niпiejszyrn opгacowaniu zdiagnozow;шo zdecydowa

nie \~i<,>cej. Jednak z Lt\vaµi n;1 oµгaniczon<! o\1jt;tosc pгezentowanych tresci przytoczono tutaj tylko 
ten. kt61y Ltznano za najl1aгllzicj chaгaktcгystyczпy. Badania pгowadzone systemi\tycznie od ok. 
2000 г. 
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Kierov.mictwo omawianego pгzedsiybiorstwa postanowilo kontynuowac funk
cjonowanie wskazanego banku pomysl6w, со zaowocowalo dalszymi "suges
tiami" w obszarze bhp, jak i szeгoko гozumianej oгganizacji ргасу. Na tle SLtk
ces6w zwiC)zanych z f"unkcjonowaniem owego banku, г6v.miez w nastypstwie 
"sugestii pracov.mik6w" poszeгzono wskazane foгmy dzia!ari, powoluj<JC stale 
zespoly konsultacyjne ds. rozpoznawania i rozwiqzywanici proЫem6w bhp. 

Opr6cz wspomnianych zespol6w wprowadzono, na v.miosek pracov.mik6w, 
zlozony w ramach banku pomysl6w koncept tzw. minutki bhp. lch funkcjono
wanie polega na tym, iz z okreslonq czystotliwosciq pracov.micy \VГaz z bezpos
rednim pгzelozonym spotykajq siy i wskazujq na zidentyfikowane lub potencjal
ne pгzejawy niedociqgniyc w obszarze bhp. Ich pгezentacja ma siy stac zaczynem 
do przemysleri, ale i tw6rczego dzialania na rzecz doskonalenia bezpieczeri
stwa pracy w omawianym przedsiyЬiorstwie. Na uwagy zasluguje przy tym fakt, 
iz W dzia!ania banku pomys!6w Wlqczeni SC) wszyscy swiadczqcy pracy, nieza
!eznie od formy ich zatrudnienia. Taki stan rzeczy swiadczy takze о randze, jakq 
nadaje siy dbalosci о szcгoko rozumianc bezpieczeristwo w miejscu pracy. 

W tym miejscu warto takze zaznaczyc, na со wskazywano juz wczesniej, iz 
przedsiyЬiorstwo, о kt6rym mowa, to podmiot о 100% udziale kapitalu polskie
go w strukturze kapitalu. Jest to tym bardziej warte zaakcentowania, iz w opi
nii wielu autor6w, а!е i pгzedsiyЬiorc6w w naszym kraju, czego dowodzi tak2e 
obserwacja praktyki gospodarczej, wciC)Z cksponowany jest poglqd о dosc ogra
niczonym zainteresowaniu kierov.mictw pгzedsiyЬioгstw doskonaleniem wa
runk6w pracy. Stosunkowo czysto wskm.uje siy w6wczas na wysokie koszty 
z tym zwiqzane i jednoczesne ograniczenia w dostypnosci do srodk6w finanso
wych mozliwych do przeznaczenia na tego rodzaju dzialania. 

Nawiqzujqc do dгugiego z pгzedsiyЬioгstw, tj. podmiotu branzy motoryza
cyjnej, w badanym przedsiyЬiorstwic w spos6b pгzejгzysty zostal nakres1ony се! 
oraz obszar, jaki system sugestii powinicп i mozc obejmowac. Priorytetowym za
daniem jest tutaj inicjowanie przez pracownik6w takich dzialari, kt6re uspraw
niq i ulepszq procesy zachodzqce wewnqtrz pгzedsiyЬiorstwa. System odnosi 
siy wiyc do zmian w obszarze technicznym, orgaпizacyjnym (w obszarze pro
dukcji), а w szczeg6lnosci do pгoЫematyki ksztaltowania warunk6w pracy, 
ukierunkowanej na doskonalenie poziomu bezpieczeristwa i higieny pracy oraz 
ochrony srodowiska. Celem tych dzialari ma Ьус oszczydnosc czasu, роргаwа 
jakosci, ulepszenie miejsca pracy огы pгodLiktu finalnego, а w rezultacie i pod
пiesienie bezpieczeristwa i higieпy pracy oгciz dzialania na rzecz srodowiska. 

Og6lnodostypny regulamin okresla w omawianym pгzedsiyЬiorstwie, iz au
torem danej sugestii moze Ьус pojedynczy pгcicov.mik lub grupa os6b bydqcych 
pracov.mikami produkcyjnymi. Miejscc w stгukturze oгganizacyjnej nie deter
minuje mozliwosci wysuniycia sugcstii, system powinien motywowac wszyst
kich pracov.mik6w. 
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W celu ulatwienii1 zglaszania pomysl6w kierownictwo przedsiybiorstwa 
stworzylo tzw. formulшz pomys\6w. Jcst on dostypny u bezposredniego przelo
zonego lub w Dziale Cit)glego Doskonalenia. Ki12dy pгacownik, kt6ry chcialby 
zglosic jakies ltlepszcnic, powinicn wypclnic dгuk i przckazac swojq sugestiy do 
Dzialu Ciqglego Doskonalenia, gdzie wszystkie zlozone propozycje sq archiwi
zo\vane (w foгmic oryginalnej) z podzialem na sugestie zlozone, zaakceptowa
ne. wdrozone i odrzuconc. Wszystkie pomysly, kt6re spelniajq formalne wy
znaczniki sugestii zostaj<J umieszczone w odpowiedniej bazie, gdzie znajdujq siy 
finalne zaakceptowane i odrzucone wnioski. Statystyki pokazujq, ze rocznie 
zglaszanych jest srednio okolo 55 pomysl6w uspгawnien, z czego znaczna czysc 
dotyczy szeroko rozumianego kszta\towania warunk6w pracy. 

Warto przy tym zaznaczyc, iz z roku na rok liczba owych sugestii wzrasta, со 
jak ocenia za\oga, ale i kierownictwo, przyczynia siy do podnoszenia og6\nego 
poziomu bhp. Poszukltjqc uzasadnienia pozytywnego odzewu ze strony pra
cownik6w na wykorzystywanie systemu sugestii nalezy zwr6cic, jak siy wydaje, 
uwagy na braniy, w kt6rej funkcjonuje p1·zedsiybioгstwo. Branza motoryzacyj
na nalezy bowiem do tej, gdzie w dosc naturalny spos6b wdraza siy zalozenia 
wsp61czesnych rozwigzan w zarzcidzaniu oprych na koncepcji Lean manage
ment, jak i filozofii kaizen. z kt6rymi narzydzie w postaci systemu sugestii jest 
nierozerwalnie zwiqzane. Nie oznacza to, iz pracownicy upatruji:j wylgcznie ko
rzysci w stosowaniu tych rozwiqzan. Jednak odpowiednie ich przygotowanie 
do wdrazania owych narzydzi. ukazanie korzysci nie tylko dla przedsiybiorstwa, 
ale i dla nich samych, np. korzysci finansowych jest tutaj dodatkowym atutem. 

Opr6cz wskazanych przedsiybiorstw, przyklad funkcjonowania system6w su
gestii odnotowano m.in. w jednym ze starostw powiatowych zlokalizowanych 
na terenie Dolnego S\i:jska. System ten okreslany tam mianem "Banku po
mysl6w" zostal wprowadzony jako nastypstwo samooceny oraz dodatkowo ba
dania satysfakcji pracownik6w, kt6re wskazywaly na zasadnosc podjycia takiej 
inicjatywy, w celu doskonalenia organizacji pracy w urzydzie. Urzydnicy otгzy
mali mozliwosc wpisywania do tego aktywnego arkusza Ехе\ swoich uwag, opi
nii, propozycji poprawy organizacji pracy, w tym i warunk6w pracy. Sformu
lowany w ten spos6b dokument powinni nastypnie przeslac np. e-mailem do 
wyznaczonych w tym celu os6b. Uzyskane w ten spos6b informacje podlegajg 
analizie przez kierownictwo naczelne omawianego urzydu, w wyniku czego Si:j 
zatwierdzane do akceptacji lub odrzucane. 

Jak widac z przeprowadzonych wy2ej rozwazan w polskich realiach gospo
darowania przejawy partycypacji w ksztaltowaniu warunk6w pracy zwigzane ze 
stosowaniem systemu sugestii mozna dostrzec juz nie tylko w typowych jednost
kach gospodarczych о charakterze produkcyjnym. Dostrzega siy je takze w or
ganach jednostek samorzqdu terytorialnego. Nie ulega przy tym Wi:jtpliwosci, ze 
stosowanie owej partycypacji w tych ostatnich nie nalezy do powszechnych, 
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niemniej moie i powinno stac siy przedmiotcm szcгszego zainteresowania za
r6wno ze strony pracownik6w а zwlaszcz<1 os6b kicгujqcych tymi jednostkami. 

Nie moina jednak nie dostrzec, iz zwlaszcz<1 poczчtkowo, j<1k wynikц z po
zyskanych od respondent6w infoгmacji, cz9sc sposг6d pгacownik6w zaг6wno 
w przedstawionych przedsiybiorstw<1ch pюdL1kcyjnych, jиk i w staгostwie oba
wiala siy aktywnego uczestnictwц w kгeowиniLt pomys\6w Ltsprawnien warLtn
k6w pracy. Obawy tc lqczono, np. z faktem postгzcgania tych os6b w katego
riach, jak to okreslano, "zbyt gorliwych". Nickt6гzy stwierdza\i takie, ie chcieli 
uniknqc obciqienia ich dodatkowymi obowiqzkami zwiqzanymi z wdraianiem 
uznanych za trafne pomysl6w lub obawiali si~ negatywnych konsekwencji - jeS\i 
"pomysl nie sprawdzi siy w praktyce". Dodatkowo nie moina tei pominчc fak
tu, ii r6wniei nie zawsze przedstawiciele kierownictwa opisanych organizacji 
byli od samego poczqtku w pelni przekonani, со do zasadnosci zastosowania 
opisanych rozwiqzan. W tym kontekScie na znaczeniu przybiera kategoria za
ufania. Budowanie zaufania wymaga kreowania kultшy organizacyjnej opartej 
na tolerancji i wzajemnej akceptacji, со w wie\u przedsiyЬiorstwach w dalszym 
ciqgu jest proЬ\emem otwartym bqdi wyгainie marginalnym. 

Podsumowanie 

Siyganie ро partycypacjy dla zadoscuczynienia chyci uczestnictwa pracowni
k6w w ksztaltowaniu warunk6w pracy znajduje swoje potwierdzenie w roz
waianiach prezentowanych w literaturze przedmiotLI. Opisuje siy w nich przy
klady wykorzystania r6inych odmian i form partycypacji, w tym zastosowania 
interesujqcego nas narzydzia w postaci systemu sugestii na rzecz doskona\cnia 
warunk6w pracy. 1 tak np. S. Rudolf oraz К. Skorupinska, pгzytaczajчc wyпiki 
swoich badan empirycznych stwierdzajq, ie w Grupie Paradyi g\6wnym po
wodem wprowadzenia partycypacji bezposredniej Ьу\а poprawa waгuпk6w 
pracy [11, s. 128-130). 

Tworzenie okolicznosci do ujawniania i wdraiania wlasnych pomysl6w do
tyczqcych poprawy omawianych warunk6w jest nie do przecenieni<1. Stanowi 
wyгaz szczeg6Jnej uwagi naleinej czlowiekowi w pгocesie pracy. W pгaktyce 
sfera omawianych oddzialywan, jak stwierdza czysc sposr6d autor6w, trakto
wana jest w dalszym ciqgu najwyiej jako drugorzydna, а przy tym malo atrak
cyjna na tle wciqi pojawiajqcych siy modnych pomys\6w na zarzqdz<1nie, okra
szonych czysto przekonujqcymi opisami sukces6w [14, s. 55-57). Zaprezento
wane szerzej trzy przyklady organizacji wykorzystujqce z sukcesem zalozenia 
systemu sugestii na rzecz wlqczania pracownik6w w doskonalenie warunk6w 
pracy, а w rezultacie podnoszenie poziomu jej bezpieczenstwa, jak si9 wydaje, 
warto zatem rozpatrywac w kontekScie swego rodzaju dobrych pгaktyk. 
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Przcprowadzone гozwazania z pewnosciq nie VJYCZerpujq zatem podjytej tu
taj proЫcmatyki а sklaniujq - w opinii autor6w - do prowadzenia szerszych, 
u zшuzem buгdziej doglybnych unaliz i ocen. 
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Employee suggestion systems ond their odvontoges 
in the formulotion of industriol lobour conditions 

Abstract 
Pюfessional liteгatшe placcs mогс and mогс cmphasis on the role and significance of employee 
participation in clecision making pгoccsscs. ln this context, it may Ье useful ю examine employee 
invo!vcment in thc ГoгmL1lation antl impюvcmcnt ol. labour conditions at company level, and the 
effcctivc impact of such employcc paгticipation on improving the standards and requirements of 
indl!Strial hcalth ancl saГcty. Employcc sLiggcstion systcms аге one of the many manifestations of the 
employee paпicipation conccpt. involving Гопnаl Sltppoгt for improvement ideas and postulates 
placed Ьу company cmployces. This рарсг aims to present potential applications of employee sug
gestion systems as instrшncnts 1·ог thc eГfccti\·c improvement of labour conditions, based оп an ex
amplc of а pгactical implemcntmion оГ such system in company business practice. Conclusions 
wcre made basccl on а сагсh.11 cv<1iшнion of thc natшe of employee suggestion systems and of the 
basic requiгemcnts that dcfinc thciг pгactical usc in а company setting. 
Keywords: cmploycc stiggcstion systems. woгking conditions, occupational health and safety. 
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