
mgr AGNIESZKA SZCZYGIELSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy

Promowanie bezpieczeñstwa pracy 
w przedsiêbiorstwach
– na przyk³adzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

Promowanie bezpieczeñstwa pracy ma na celu wyczulanie pracowników i pracodawców na tê problematykê i zmianê ich postawy na probezpieczn¹. Dzia³ania promocyjne 
uświadamiaj¹ pracownikom wystêpowanie zagro¿eñ zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹, natomiast pracodawcom – ¿e warunki pracy maj¹ bezpośredni wp³yw na wyniki 
osi¹gane przez przedsiêbiorstwa. W artykule przedstawiono dzia³ania zrealizowane przez przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, maj¹ce na celu 
kszta³towanie postaw pracowniczych przez dostarczenie danych i wiedzy, pomocnych w zrozumieniu znaczenia bezpieczeñstwa pracy i dostosowaniu siê do obowi¹zuj¹cych 
w tym zakresie zasad. Artyku³ stanowi próbê odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie promowaæ bezpieczeñstwo pracy. 

Work safety promotion in companies -  the Safe Work Leaders’ Forum is a good example
Safety promotion is meant to make both employees and employers sensitive towards that problem and to make their attitude pro-safe. Promotion aimed at employees 
helps them realize the existence of work-related threats, aimed at employers it makes them aware that work conditions are undeniably connected with company results. 
The article presents operations conducted by Safe Work Leaders’ Forum member companies that were meant to educate employees. It also tries to answer the question 
of work safety can be promoted efficiently.

Wstêp
Promocjê definiuje siê jako ró¿nego rodzaju 

zabiegi i środki, za pomoc¹ których przekazuje 
siê do świadomości ludzi informacje i oceny do-
tycz¹ce produktów (wyrobów lub us³ug) albo idei 
(koncepcji, nauk itp.). Cele te realizuje siê miêdzy 
innymi poprzez informowanie, demonstrowanie, 
przekonywanie, zachêcanie, powtarzanie itp. [1]

W przypadku bezpieczeñstwa i higieny 
pracy dzia³ania promocyjne kierowane do 
pracowników uświadamiaj¹ im wystêpowanie 
zagro¿eñ zwi¹zanych z wykonywan¹ prac¹, na-
tomiast pracodawcom – ¿e warunki pracy maj¹ 
bezpośredni wp³yw na wyniki osi¹gane przez 
przedsiêbiorstwa. Odpowiednia jakośæ i wydaj-
nośæ pracy, a tym samym sta³e podwy¿szanie 
konkurencyjności wyrobów i us³ug jest mo¿liwe 
do uzyskiwania pod warunkiem jednoczesnego 
zapewniania pracownikom bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy. Stosowanie zasad bez-
pieczeñstwa pracy nie tylko zapobiega urazom 
i chorobom spowodowanym prac¹, ale tak¿e 
stanowi element sukcesów przedsiêbiorstw. 

Pośrednim rezultatem dzia³añ promuj¹cych 
bezpieczeñstwo i higienê pracy jest zwiêkszenie 
zainteresowania ochron¹ zdrowia i ¿ycia zatrud-
nionych oraz zmniejszanie liczby wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych.

Promowanie bezpieczeñstwa pracy
a kszta³towanie 
kultury bezpieczeñstwa

Celem promowania bezpieczeñstwa pracy 
jest podnoszenie świadomości tej problematyki 
wśród pracowników i pracodawców i zmiana 
ich postawy na probezpieczn¹1, wskutek czego 
stan¹ siê oni istotnym elementem budowania 
kultury bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie. 
Na kulturê bezpieczeñstwa sk³adaj¹ siê: uzna-
wane wartości, postawy oraz normy postêpo-
wania w zakresie bezpieczeñstwa, podzielane 
przez wszystkich pracowników, pocz¹wszy od 
najwy¿szego kierownictwa/w³aściciela przed-
siêbiorstwa, a¿ do szeregowego pracownika. 
Ka¿d¹ z tych osób powinno charakteryzowaæ 
poczucie osobistej odpowiedzialności za 
sprawy bezpieczeñstwa, przejawiaj¹ce siê 
w codziennej pracy, poniewa¿ nieprawid³owe 
zachowanie jednej nawet osoby mo¿e dopro-
wadziæ do wypadku [3].
1 Postawa to trwa³a ocena – pozytywna lub negatywna – 
ludzi, obiektów i pojêæ, to reakcja na coś. Sk³adaj¹ siê na ni¹: 
komponent emocjonalny (to, co czujemy; reakcje emocjo-
nalne wobec przedmiotów), komponent poznawczy (to, 
co myślimy; myśli i przekonania o przedmiocie postawy) 
oraz komponent behawioralny (to, co robimy; dzia³ania, 
zachowania wobec przedmiotu) [2].

W przedsiêbiorstwach o wysokim poziomie 
kultury bezpieczeñstwo oraz ochrona zdrowia 
traktowane s¹ jako wartości podstawowe i jako 
takie uwzglêdniane s¹ w codziennej pracy oraz 
w procesach planowania i wdra¿ania zmian or-
ganizacyjnych, technicznych i personalnych [4]. 
Funkcjonuje w nich przekonanie o skuteczności 
zasad i środków prewencji, a tak¿e regularne 
nadzorowanie stanu bezpieczeñstwa pracy 
oraz monitorowanie zachowañ pracowników. 
Dzia³aniom tym towarzyszy wysoka aktywnośæ 
w zakresie promowania zachowañ bezpiecznych 
zarówno w pracy, jak i poza ni¹. Kierownictwo 
charakteryzuje troska o sprawy bezpieczeñstwa 
oraz umiejêtnośæ zarz¹dzania ludźmi, a pracow-
ników – zaanga¿owanie i chêæ uczestniczenia 
w procesie poprawy warunków pracy.

Co wiêcej, ka¿da czynnośæ wykonywana przez 
pracowników wynika z wiedzy i świadomości 
zagro¿eñ, a tak¿e umiejêtności unikania sytuacji 
niebezpiecznych oraz reakcji na niebezpieczne 
zachowania wspó³pracowników. Taka w³aśnie 
postawa jest rezultatem m.in. dobrze prowadzo-
nych szkoleñ z zakresu bezpieczeñstwa i higieny 
pracy, prawid³owo przeprowadzanej oceny ry-
zyka zawodowego, a tak¿e jakości komunikacji 
pomiêdzy pracownikami a kierownictwem, co 
pozwala unikaæ wypadków przy pracy.
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W wiêkszości przedsiêbiorstw wypadki naj-
czêściej zdarzaj¹ siê, poniewa¿ pracownicy albo 
nie potrafi¹ rozpoznawaæ zagro¿eñ, albo wsku-
tek choroby, zmêczenia, stresu czy nietrzeźwości 
nie s¹ w stanie postêpowaæ uwa¿nie. Zdarza siê 
tak¿e, ¿e świadomie podejmuj¹ ryzyko [5]. Wg 
danych GUS dotycz¹cych wypadków przy pracy 
w I pó³roczu 2008 r. najczêstsz¹ ich przyczyn¹ 
by³y w³aśnie b³êdy ludzkie (podobnie jak w la-
tach ubieg³ych), a nieprawid³owe zachowania 
pracowników spowodowa³y ponad po³owê 
wszystkich wypadków [6]. W Polsce nadal funk-
cjonuje du¿a liczba przedsiêbiorstw, w których 
nie s¹ przestrzegane przepisy bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, w sposób niew³aściwy prze-
prowadzana jest ocena ryzyka zawodowego, 
a pracownicy nie s¹ informowani o ryzyku 
zawodowym zwi¹zanym z wykonywan¹ prac¹ 
i zasadach ochrony przed zagro¿eniami [7]. 

Sta³ym problemem polskich przedsiêbiorstw 
jest tak¿e czêsto niski poziom szkoleñ z za-
kresu bhp dla pracowników oraz brak takich 
szkoleñ dla pracodawców. Problem ten jest 
o tyle powa¿ny, ¿e jak wynika z badañ2 dla 
wiêkszości pracowników to w³aśnie szkolenia 
s¹ podstawowym źród³em informacji o ryzyku 
zawodowym (rys. 1.).

W przypadku pracodawców, brak szkoleñ 
z zakresu bezpieczeñstwa pracy powoduje, 
¿e nie znaj¹ oni swoich obowi¹zków w tym 
zakresie, nie maj¹ dostatecznej świadomości 
wystêpuj¹cych zagro¿eñ i konieczności ich ogra-
niczania lub eliminacji, a czêsto tak¿e nie wyka-
zuj¹ zainteresowania inwestowaniem w bezpie-
czeñstwo pracy. Panuje bowiem przekonanie, ¿e 
te wydatki nie przynosz¹ oczekiwanych korzyści 
materialnych. W tym kontekście konieczne 
jest sta³e promowanie bezpieczeñstwa pracy, 
bowiem jego wysoki poziom zwiêksza konku-
rencyjnośæ przedsiêbiorstwa.
2 A. Szczygielska Postawy wobec bezpieczeñstwa pracy 
i opinie na temat ryzyka zawodowego (materia³ niepu-
blikowany). CIOP-PIB, Warszawa 2008

Promowanie bezpieczeñstwa pracy 
w doświadczeniach cz³onków 
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

W Polsce jest wielu pracodawców, którzy 
świadomie realizuj¹ politykê promowania bezpie-
czeñstwa, a sta³a troska o to bezpieczeñstwo jest 
naturalnym elementem prowadzonej dzia³alności. 
W takich firmach kierownictwo traktuje sta³e i sys-
tematyczne podnoszenie kultury bezpieczeñstwa 
jako swoj¹ misjê, a nie kolejny obowi¹zek. Do tej 
grupy nale¿y zaliczyæ m.in. cz³onków Forum Lide-
rów Bezpiecznej Pracy, funkcjonuj¹cego od 10 lat 
przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Pañ-
stwowym Instytucie Badawczym [9]. Cz³onkowie 
Forum wspó³pracuj¹ z Instytutem m.in. w zakresie 
dzia³alności promocyjnej i szkoleniowej – pracow-
nicy s³u¿by bhp uzupe³niaj¹ wiedzê specjalistyczn¹ 
i podnosz¹ kwalifikacje zawodowe. Promowanie 
bezpieczeñstwa pracy, realizowane przez cz³on-
ków Forum, obejmuje realizacjê wszelkich dzia³añ, 
które maj¹ na celu kszta³towanie postaw pracow-
niczych przez dostarczanie danych i wiedzy, która 
pomaga zrozumieæ znaczenie bezpieczeñstwa 
pracy i sk³ania do stosowania siê do obowi¹zuj¹-
cych w tym zakresie zasad. 

Swoje doświadczenia na tym polu cz³onkowie 
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy  zaprezentowali 
bior¹c udzia³ w projekcie dotycz¹cym doskonalenia 
metod promocji bezpiecznych zachowañ. Na pod-
stawie doświadczeñ 15 wybranych cz³onków tego 
Forum3 przygotowano opracowanie zawieraj¹ce 
najczêściej stosowane, najskuteczniejsze środki 
i formy promowania bezpieczeñstwa pracy.
3 4. Okrêgowe Warsztaty Techniczne w ¯urawicy, Grupa 
¯ywiec S.A. Browar w Elbl¹gu, PGE Elektrownia Be³chatów 
S.A., Elektrownia Po³aniec S.A. – Grupa Electrabel Polska, 
I³awskie Przedsiêbiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o., Huta 
Bankowa Sp. z o.o., Mazowiecka Spó³ka Gazownictwa 
Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny ZOZ w Makowie 
Mazowieckim, Schenker Sp. z o.o., Stabilator Sp. z o.o., 
Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik“ S.A., 
Zak³ady Azotowe Kêdzierzyn S.A., Zak³ady Chemiczne 
POLICE S.A., Zak³ady Górniczo-Metalowe ZÊBIEC S.A., 
Zespó³ Elektrowni Dolna Odra S.A.

Z uwagi na znaczenie, jakie przypisuje siê 
wzajemnej komunikacji w przedsiêbiorstwie 
w podnoszeniu poziomu kultury bezpieczeñstwa, 
wśród najczêściej wymienianych znalaz³y siê dzia-
³ania oparte na komunikacji bezpośredniej. Sku-
tecznym sposobem zachêcania pracowników do 
wykonywania pracy z myśl¹ o bezpieczeñstwie 
i ochronie zdrowia jest bezpośrednia rozmowa 
oraz jawna ocena ich postêpowania, st¹d te¿ 
w niektórych przedsiêbiorstwach pracownicy 
s³u¿by bhp podczas inspekcji poszczególnych ko-
mórek organizacyjnych przeprowadzaj¹ rozmo-
wy z pracownikami, przekazuj¹c im informacje 
dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy. Organizowane 
s¹ tak¿e codzienne odprawy oraz spotkania 
bezpośrednio na stanowiskach pracy, podczas 
których pracownicy maj¹ mo¿liwośæ wypowie-
dzenia siê na temat odczuwalnego poziomu bez-
pieczeñstwa. Spotkania takie pozwalaj¹ wyjaśniæ 
pracownikom istotê oceny ryzyka (w przypadku 
w³¹czenia pracowników w proces oceny ryzyka 
zawodowego), ró¿nice w ocenie poszczególnych 
zidentyfikowanych zagro¿eñ i rodzaje podejmo-
wanych dzia³añ profilaktycznych oraz napraw-
czych w tych obszarach, w których poziom ryzyka 
jest oceniany jako nieakceptowalny.

W celu podnoszenia poziomu wiedzy o wy-
stêpuj¹cych zagro¿eniach oraz sposobach ich 
eliminowania w przedsiêbiorstwach organizowa-
ne s¹ tak¿e seminaria tematyczne i szkolenia. 
W miarê mo¿liwości grupy uczestników s¹ 
ograniczane do 20-30 osób, co sprzyja przyswa-
janiu przekazywanych wiadomości i materia³ów 
dydaktycznych. W wiêkszości przypadków osoby 
prowadz¹ce seminaria i szkolenia s¹ pracownika-
mi przedsiêbiorstw, dziêki czemu znaj¹ specyfikê 
pracy i wystêpuj¹ce tam zagro¿enia, a ponadto 
posiadaj¹ du¿y zasób wiedzy fachowej o dzia³al-
ności danego przedsiêbiorstwa. 

W promowaniu bezpieczeñstwa pracy wyko-
rzystywane s¹ dzia³ania oparte na komunikacji 
pośredniej, z wykorzystaniem zarówno mediów 
elektronicznych (Internet, intranet), jak i kla-
sycznych (np. drukowane materia³y szkoleniowe, 

96%

70%

70%

68%

59%

28%

Obowi¹zkowe
szkolenia bhp

dla pracowników

Tablice lub plakaty
w miejscu pracy

S³owna informacja od
zwierzchnika

Informacja pisemna
pokwitowana podpisem

Rozmowa
ze wspó³pracownikami

Filmy lub animacje

Rys. 1. Sposoby informowania pracowników o ryzyku zawodowym [7]
Fig. 1. Ways of informing employees about the occupational risk [7]

Szkolenia s¹ jedn¹ z najistotniejszych metod promowania bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy w Stabilator Sp. z o.o.
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broszury, ulotki, plakaty bezpieczeñstwa pracy). 
Narzêdzia komunikacji dwustronnej (np. tzw. 
„skrzynki bhp”, poczta elektroniczna) zachêcaj¹ 
pracowników do anga¿owania siê w sprawy 
w³asnego zak³adu przez zg³aszanie zaobserwo-
wanych nieprawid³owości i propozycji nowych 
rozwi¹zañ maj¹cych na celu poprawê warunków 
pracy. W niektórych przedsiêbiorstwach urucho-
miono fora intranetowe, na których pracownicy 
mog¹ zadawaæ pytania i otrzymuj¹ odpowiedzi 
w sprawach pracowniczych, prawa pracy, bez-
pieczeñstwa i higieny pracy, pierwszej pomocy. 
Prowadzony jest tak¿e czat na te tematy. Daje 
to mo¿liwośæ wymiany pogl¹dów, jak równie¿ 
zapoznawania siê z wa¿niejszymi wydarzeniami, 
komunikatami, czy artyku³ami dotycz¹cymi bez-
pieczeñstwa pracy w przedsiêbiorstwie.

Jak wskazuj¹ doświadczenia cz³onków Forum 
Liderów, dzia³ania informacyjne i promocyjne 
dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy powinny byæ 
kierowane nie tylko do pracowników (zarówno 
m³odych, jak i starszych), ale tak¿e do cz³onków 
ich rodzin, przedstawicieli przedsiêbiorstw wspó³-
pracuj¹cych oraz osób odwiedzaj¹cych teren 
zak³adów. Niektóre przedsiêbiorstwa prowadz¹ 
pe³en nadzór nad prac¹ podwykonawców i pod-
dostawców, od momentu ich wejścia na teren za-
k³adu do chwili jego opuszczenia. Na ten nadzór 
sk³adaj¹ siê: szkolenia, rozpowszechnianie ulotek 
dotycz¹cych bezpiecznych zachowañ na terenie 
firmy oraz innych dokumentów i instrukcji w za-
kresie bhp; pracownicy i inne osoby wchodz¹ce 
na teren zak³adu otrzymuj¹ broszury i ulotki, za-
wieraj¹ce pe³n¹ informacjê dotycz¹c¹ istniej¹cych 
zagro¿eñ oraz obowi¹zuj¹cych procedur. 

Pozytywne wyniki w procesie kszta³towania 
świadomości pracowników przynosi tak¿e 
stosowanie takich dzia³añ motywuj¹cych oraz 
wzmacniaj¹cych postawê probezpieczn¹, jak 
organizowanie konkursów z nagrodami czy 
nagradzanie bezpośrednio na stanowiskach 
pracy pracowników, którzy prezentuj¹ odpo-
wiedni¹ kulturê pracy i daj¹ dobry przyk³ad 
innym pracownikom (nagrody np. w formie 
drobnych upominków z logo firmy). Skutecz-
nym dzia³aniem jest czêsto organizowany przez 
przedsiêbiorstwa konkurs wiedzy o bhp, którego 
celem jest upowszechnianie oraz promowanie 
wśród pracowników obowi¹zuj¹cych regulacji 
prawnych w zakresie ochrony pracy, ochrony 
p.po¿. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Uczestnicy konkursu musz¹ wykazaæ siê zna-
jomości¹ przepisów oraz zasad bhp, a jednym 
z elementów motywuj¹cych ich do aktywnego 
udzia³u i poszerzania wiedzy z tego zakresu s¹ 
nagrody i wyró¿nienia.

Dodatkow¹ motywacj¹ dla pracowników 
szczególnie wyró¿niaj¹cych siê nie tylko wzoro-
w¹ prac¹, ale tak¿e zaanga¿owaniem w postêp 
techniczny i poprawê warunków ergonomicz-
nych i technicznych, mo¿e byæ promowanie 
dzia³alności racjonalizatorskiej – w ten 
sposób pracownicy s¹ inspirowani do rozwijania 
twórczych inicjatyw w zakresie bezpieczeñstwa 

Wrêczenie nagród w konkursie wiedzy o bhp, zorganizowanym przez Zak³ady Azotowe 
Pu³awy S.A. w ramach kampanii „Stop ha³asowi” w 2006 r. w Pu³awach

Audyty wewnêtrzne i inne kontrole przeprowadzane na placach budowy Stabilator Sp. z o.o.
s¹ okazj¹ do sprawdzenia czy obowi¹zuj¹ce zasady bhp s¹ respektowane
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pracy. Zdaniem przedsiêbiorstw prowadz¹cych 
takie dzia³ania zwiêkszaj¹ zainteresowanie pra-
cowników popraw¹ bezpieczeñstwa swojego 
i wspó³pracowników. Niektóre przedsiêbiorstwa 
wprowadzi³y system premiowania wszystkich 
pracowników za pracê przez tzw. fundusz mo-
tywacyjny. Na decyzjê o przyznaniu premii lub jej 
wysokości sk³adaj¹ siê elementy zwi¹zane z bez-
pieczeñstwem i kultur¹ zachowañ pracowników, 
stosowaniem przydzielonej odzie¿y ochronnej 
oraz środków ochrony indywidualnej.

W trosce o bezpieczeñstwo pracy przedsiê-
biorcy uznali za niezbêdne zaanga¿owanie 
swoich pracowników w ocenê ryzyka za-
wodowego (a niektóre nawet oczekuj¹ sugestii 
dotycz¹cych wyboru stosowanych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia 
roboczego), bowiem to w³aśnie oni najlepiej 
znaj¹ charakter swojej pracy. Co wiêcej, aktywne 
uczestnictwo w tej ocenie podnosi wśród pra-
cowników świadomośæ zagro¿eñ.

Jako wsparcie dzia³añ na rzecz podnoszenia 
poziomu szeroko pojêtej kultury bezpieczeñ-
stwa, a tak¿e w celu sprawdzenia, czy dzia³ania 
te s¹ skuteczne, przedsiêbiorstwa prowadz¹ 
ró¿nymi metodami okresowe oceny pozio-
mu kultury bezpieczeñstwa. Jedn¹ z takich 
metod s¹ anonimowe ankiety pracownicze, 
które pomagaj¹ uzyskaæ informacje i spraw-
dziæ odczucia zwi¹zane z bezpieczeñstwem 
w przedsiêbiorstwie i popraw¹ warunków pracy 
na stanowiskach, ocen¹ dzia³añ podejmowanych 
w ramach funkcjonuj¹cego systemu zarz¹dzania 
środowiskiem i bhp, ocen¹ kadry kierowniczej, 
inspektorów ds. bhp i ochrony środowiska, 
nadzoruj¹cych poszczególne obszary, a tak¿e 
ocen¹ zaanga¿owania samych pracowników 
zainteresowanych w realizowanie przedsiêwziêæ, 
zmierzaj¹cych do usprawnienia funkcjonowania 
przedsiêbiorstwa i wzrostu poziomu bezpieczeñ-
stwa. W przedsiêbiorstwach przeprowadzane s¹ 
tak¿e wewnêtrzne kontrole stanu bezpieczeñ-
stwa i ochrony środowiska, zarówno podczas 
bie¿¹cych wizytacji pomieszczeñ i stanowisk, 
jak i kontroli tematycznych, np. dotycz¹cych 
prawid³owości stosowania środków ochrony 
indywidualnej tam, gdzie jest to wymagane. 

Dzia³ania promocyjne 
cz³onków Forum Liderów 
w świetle wyników badañ 
i doświadczeñ innych przedsiêbiorstw

Badania nad zainteresowaniem informacj¹ 
z dziedziny bezpieczeñstwa pracy oraz rol¹ 
informacji w kszta³towaniu bezpieczeñstwa 
pracy potwierdzaj¹ dane przygotowane przez 
cz³onków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, 
dotycz¹ce wykorzystywanych metod przekazu 
informacji. Wynika z nich, ¿e najwiêkszym 
zainteresowaniem – jako źród³em informacji 
o bezpieczeñstwie pracy – ciesz¹ siê szkolenia, 
kursy i seminaria [8]. Potwierdza to potrzebê 
w³¹czania w proces przekazywania informacji 

metod aktywnych, opartych na zasadach komu-
nikacji bezpośredniej. Dziêki personalizowaniu 
kontaktów rośnie skutecznośæ ich oddzia³ywania, 
a nadawca komunikatu ma bezpośredni kontakt 
z jego odbiorc¹. 

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e skuteczności przekazu 
dzia³añ promocyjnych sprzyja wykorzystywanie 
w nich opisów wypadków, z podaniem ich przy-
czyn, skutków i podjêtych dzia³añ koryguj¹cych, 
a tak¿e dobrych praktyk – konkretnych przyk³a-
dów pozytywnych dzia³añ oraz ich wymiernych 
efektów. Pierwsza grupa dzia³añ polecana jest 
szczególnie w przypadku, gdy ich adresatami 
s¹ pracownicy z d³ugim sta¿em pracy. Wiêksze 
doświadczenie zawodowe powoduje wiêkszy 
opór przed zmian¹ ustalonych schematów postê-
powania, a postawa takich pracowników wobec 
problemów bezpieczeñstwa nie zawsze jest 
zgodna z oczekiwaniami pracodawcy. Pos³ugi-
wanie siê przyk³adami wypadków ze wskazaniem 
konsekwencji, jakie nios³y one dla pracowników, 
którzy z w³asnej winy je spowodowali, zwraca 
uwagê na problem.

Pracownicy z d³ugim sta¿em pracy s¹ bardzo 
wa¿nymi adresatami dzia³añ promocyjnych, 
poniewa¿ postêpuj¹c nieprawid³owo nie tylko 
szkodz¹ sobie, ale mog¹ mimowolnie przekazy-
waæ niew³aściwe wzorce m³odym pracownikom, 
wśród których brak doświadczenia zawodowego 
powi¹zany czêsto z niewystarczaj¹cym nad-
zorem skutkuje zwiêkszon¹ wypadkowości¹ 
(wiêkszośæ ofiar wypadków przy pracy stanowi¹ 
osoby w wieku 20-29 lat, pracuj¹ce krócej ni¿ 
1 rok [6]). Zaleca siê wiêc uzupe³nianie przekazu 
kierowanego do grupy m³odszych odbiorców 
przyk³adami dobrych praktyk, mo¿liwych do 
zastosowania  (co niejako rekompensuje brak 
doświadczenia zawodowego). Nale¿y te¿ pa-
miêtaæ, ¿e u pracowników m³odych, bardziej 
podatnych na dzia³ania perswazyjne, ³atwiej 
jest ukszta³towaæ pewne nawyki i zachowania 
w kierunku postaw sprzyjaj¹cych bezpieczeñ-
stwu. M³odym pracownikom ³atwiej jest wdro¿yæ 
do codziennej pracy poprawne zachowania, 
zaakceptowaæ obowi¹zuj¹ce w pracy normy, 
procedury, instrukcje, wprowadzane zmiany 
zarówno organizacyjne, jak i w zakresie wymagañ 
bezpieczeñstwa. 

Wspomniana w tym artykule metoda moty-
wowania pracowników do w³¹czania siê w proces 
oceny ryzyka zawodowego przez osobisty, aktyw-
ny udzia³ to rozwi¹zanie organizacyjne oparte na 
zasadzie partycypacji i delegowania uprawnieñ 
(jako metody kszta³towania kultury bezpieczeñ-
stwa pracy w przedsiêbiorstwie). Analiza sukcesu 
japoñskich przedsiêbiorstw, prowadzona w latach 
80., pokaza³a, ¿e czynnikiem, który najlepiej 
motywuje ludzi do pracy i podnosi jej wydajnośæ, 
jest ich pe³ne zaanga¿owanie w sprawy w³asne-
go przedsiêbiorstwa. Drog¹ do tego jest m.in. 
wspó³uczestnictwo pracowników oparte na pracy 
grupowej. Pracownicy powinni byæ wiêc w³¹czani 
w prace zespo³u oceniaj¹cego ryzyko zawodowe, 
w konsultacje, a tak¿e w poszukiwanie rozwi¹zañ 

technicznych i organizacyjnych, obni¿aj¹cych 
ryzyko lub utrzymuj¹cych je na poziomie akcep-
towalnym.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule dzia³ania s³u¿¹ce 

promowaniu bezpieczeñstwa pracy to jedynie 
wybrane przyk³ady pomys³ów, z jakich mog¹ 
skorzystaæ osoby odpowiedzialne za bezpieczeñ-
stwo pracy. Przedsiêbiorstwa, które podzieli³y siê 
swoimi doświadczeniami z tego zakresu repre-
zentuj¹ ró¿ne sektory gospodarki, ich pracownicy 
nara¿eni s¹ na ró¿ne czynniki zagro¿eñ.

Wymiernymi efektami prowadzonych dzia³añ 
promocyjnych s¹ zmniejszaj¹ce siê wskaźniki 
wypadkowości oraz redukowanie strat, wynika-
j¹cych z niedoceniania roli bezpieczeñstwa dla 
funkcjonowania ca³ego przedsiêbiorstwa. Na py-
tanie, jak skutecznie promowaæ bezpieczeñstwo 
pracy, nie ma wiêc jednej, prostej odpowiedzi. 
Z pewności¹ dzia³aæ nale¿y wspólnie – z udzia³em 
wszystkich – od przedstawicieli kierownictwa 
po szeregowych pracowników, bowiem jest to 
niezbêdne do osi¹gniêcia wysokiego poziomu 
kultury bezpieczeñstwa. Doświadczenia cz³on-
ków Forum Liderów pokazuj¹, ¿e wraz z popra-
w¹ warunków pracy wzrasta zaanga¿owanie 
pracowników w utrzymanie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeñstwa. 
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