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Jak dotrzeç z przes∏aniem:
kampania na rzecz bezpieczeƒstwa i zdrowia

Podsumowanie podr´cznika Agencji
Kampanie promocyjne mogà byç bar-
dzo efektywnym sposobem rozwijania
w spo∏eczeƒstwie ÊwiadomoÊci wyst´-
powania problemów zwiàzanych
z bhp oraz stymulowania zmian w za-
chowaniu spo∏ecznoÊci, pod warun-
kiem, ˝e post´puje si´ zgodnie z kilko-
ma wskazówkami. W niniejszej
publikacji przedstawiono podstawowe
zasady, jakie nale˝y mieç na uwadze
przy prowadzeniu kampanii reklamo-
wej na poziomie europejskim, krajo-
wym lub w miejscu pracy. W materiale
wykorzystano podr´cznik Agencji oraz
wyniki badaƒ przeprowadzonych

przez specjalistów zajmujàcych si´ prowadzeniem kampanii promujà-
cych bezpieczeƒstwo i higien´ pracy w ca∏ej Europie.

Istotne sk∏adniki sukcesu

Ustaliç wymierny cel

Wymóg ten pomo˝e oceniç sukces kampanii. Cel kampanii powinien
byç realistyczny i w∏aÊciwie okreÊlony. Na przyk∏ad: „Wygenero-
waç 5000 próÊb o dostarczenie pakietów informacji na temat zapo-
biegania wypadkom w sektorze hotelarskim i gastronomicznym”.

Zidentyfikowaç docelowe rynki i odbiorców

Koncentracja na wybranych grupach jest sprawà decydujàcà. Próba
odwo∏ania si´ do zbyt szerokiego kr´gu odbiorców spowoduje tylko
zmarnowanie zasobów i os∏abienie przes∏ania.
n Nale˝y skoncentrowaç si´ na sektorach, w których wytypowany

przez Paƒstwa problem zwiàzany z bhp jest najostrzejszy. Na przy-
k∏ad u˝ycie rozpuszczalników w przemyÊle poligraficznym.

n W wybranych sektorach nale˝y dotrzeç do ludzi, których uprawnie-
nia pozwalajà na zastosowanie si´ do Paƒstwa zaleceƒ. W wielu
przypadkach nie b´dà to osoby bezpoÊrednio zwiàzane z proble-
mem bhp, jaki zamierzajà Paƒstwo naÊwietliç. Mogà to byç wy˝si
rangà kierownicy, przedstawiciele zwiàzków zawodowych, kierow-
nicy dzia∏u kadr lub inne osoby.

Sformu∏owaç wyraêne i proste przes∏anie

Ka˝dego dnia ludzie sà zasypywani informacjami. Aby przyciàgnàç
ich uwag´, skierowane do nich przes∏anie musi byç zwi´z∏e, proste
i odpowiednie dla ich grupy. G∏ówne przes∏anie powinno byç zwi´z∏à
i wolnà od ˝argonu wypowiedzià, najlepiej nie d∏u˝szà ni˝ dwa zda-
nia. Jednym ze sposobów sformu∏owania przes∏ania jest myÊlenie
w kategoriach „problem i jego rozwiàzanie”.
Przyk∏ad:
n Badania wykaza∏y, ˝e na 10 pracowników biurowych 4 cierpi z po-

wodu urazów wynikajàcych z chronicznego przecià˝enia organi-
zmu (RSI). Nowe wytyczne pozwalajà radykalnie obni˝yç t´ liczb´
i zwiàzane z tym koszty leczenia.

n Niezastosowanie si´ do przepisów regulujàcych u˝ywanie azbestu
mo˝e kosztowaç firmy 20 000 euro w postaci grzywien i przyczy-
niç si´ do zniszczenia zdrowia pracowników. Dzi´ki nowe-
mu 12-punktowemu planowi ochrony mo˝na uniknàç tego typu
problemów.

Wspó∏praca
Wspó∏praca z innymi otwiera nowe mo˝liwoÊci promowania kampa-
nii i mo˝e dodaç jej wiarygodnoÊci. Do potencjalnych partnerów nale-
˝à inspektoraty pracy, zwiàzki zawodowe, zwiàzki pracodawców, gre-
mia i firmy zajmujàce si´ ubezpieczeniami zdrowotnymi
i ubezpieczeniami od wypadków oraz s∏u˝by zapobiegawcze. Istnieje
jednak wielu innych potencjalnych partnerów.

Planowanie kampanii
Po wybraniu celu kampanii, jej docelowych odbiorców i kluczowego
przes∏ania, nale˝y starannie zaplanowaç kampani´ przed jej urucho-
mieniem. 

Wybór najbardziej odpowiednich Êrodków i mediów, aby dotrzeç do docelowych od-
biorców
Najcz´Êciej w kampaniach wykorzystuje si´ ró˝ne media, poczàwszy
od oÊwiadczeƒ prasowych i publikacji artyku∏ów w czasopismach,
a skoƒczywszy na rozwieszaniu afiszy reklamowych i wysy∏aniu pocz-
ty do zainteresowanych osób. Wybór wykorzystywanych mediów za-
le˝y od docelowych odbiorców, a tak˝e warunków finansowych i cza-
sowych. Dost´pne mo˝liwoÊci to:
n OÊwiadczenia i artyku∏y prasowe. Zazwyczaj du˝e kampanie inicjuje

si´ przez oÊwiadczenie prasowe. OÊwiadczenie to nale˝y wys∏aç
na konkretne nazwiska dziennikarzy zwiàzanych z prasà skierowanà
do docelowego sektora. Kluczowe przes∏anie nale˝y przekazaç w ty-
tule i pierwszym paragrafie. Informacje powinny byç aktualne i na-
le˝y opatrzyç je nazwiskiem i numerem telefonu osoby odpowie-
dzialnej za kontakty.

n Przesy∏ki reklamowe wysy∏ane pocztà. Jest to dobra droga dost´pu
do konkretnych osób, w szczególnoÊci osób opiniotwórczych, jak
osoby zajmujàce si´ problematykà bhp i dyrektorzy przedsi´biorstw.
Listy nie powinny byç d∏u˝sze ni˝ dwie strony o podwójnych odst´-
pach mi´dzy wierszami. Nale˝y u˝ywaç nag∏ówków i podtytu∏ów,
pogrubionej czcionki i kursywy, aby przyciàgnàç uwag´ czytelnika
do kluczowych kwestii. Na koƒcu nale˝y umieÊciç Postscriptum
z „wezwaniem do dzia∏ania”.

n Reklamy. Przydatne, jeÊli chce si´ dotrzeç do du˝ej grupy ludzi. Na-
le˝y dà˝yç do prostoty i uzyskania silnego wp∏ywu wizualnego. Na-
le˝y daç sposobnoÊç do odpowiedzi zwrotnych, jak np. odrywane
kupony lub numer telefonu.

n Plakaty. U˝yteczne przy rozwijaniu ÊwiadomoÊci wyst´pujàcych za-
gro˝eƒ i sposobów ich eliminowania. Przes∏anie powinno byç Êmia-
∏e i proste, aby ludzie mogli je zrozumieç natychmiast gdy tylko
przejdà obok plakatu.

n Ulotki. Jest to efektywny sposób promocji dobrej praktyki bhp i kon-
kretnych wskazówek, jak unikaç problemów. Mogà towarzyszyç
przesy∏kom reklamowym wysy∏anym pocztà lub mogà byç rozpro-
wadzane podczas wydarzeƒ publicznych.

n Biuletyny. Przydatne do regularnych aktualizacji informacji
i do wskazywania g∏ównych lub z∏o˝onych kwestii, których opisanie
zajmuje kilka artyku∏ów. Artyku∏y powinny mieç ró˝nà d∏ugoÊç, ale
wszystkie powinny byç mo˝liwie najkrótsze.

n Broszury i przewodniki. U˝ywane g∏ównie do przekazywania szcze-
gó∏owych informacji i zaleceƒ lub wskazówek, jak post´powaç krok
po kroku. Nale˝y kierowaç je do osób odpowiedzialnych za sprawy
bhp.

n Wystawy. Pozwalajà dotrzeç do osób zajmujàcych si´ problematykà
bhp, a tak˝e budujà wizerunek Paƒstwa organizacji wÊród poten-
cjalnych partnerów. 

n Filmy wideo. Popularne narz´dzie edukacyjne i szkoleniowe, mo˝e
byç jednak drogie.

n Seminaria, warsztaty i inne media kontaktu twarzà w twarz. Kontakt
osobisty mo˝e byç bardzo efektywny, szczególnie pod koniec kam-
panii, kiedy kluczowe przes∏ania dotar∏y ju˝ do odbiorców.

n Internet. Witryn WWW mo˝na u˝ywaç nie tylko do promowania
kampanii, ale tak˝e jako formy aktywnego zaanga˝owania ludzi
w jej przebieg.
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Przyk∏adowa kampania, przeprowadzona w paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, poÊwi´cona bezpiecznym warunkom pracy
w rolnictwie, wskazywa∏a ograniczonà liczb´ zagro˝eƒ. Informacje
by∏y przekazywane w sposób prosty z wykorzystaniem telewizji, afi-
szów reklamowych i broszur. Jej przes∏ania brzmia∏y nast´pujàco:
n Bezpieczna praca to zorganizowane miejsce pracy
n Bezpieczna praca to zorganizowane wycinanie drzew
n Bezpieczna praca to informowanie o pestycydach i ich oznaczanie 
n Bezpieczna praca to odpowiedni ciàgnik
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Uzgodniç ton kampanii
„Ton” ka˝dej kampanii – czyli jej wyglàd i uczucia, jakie wywo∏uje u od-
biorców – b´dzie zale˝eç od docelowych odbiorców i od przes∏ania, któ-
re zamierzajà Paƒstwo do nich kierowaç. Zasadniczo pozostajà do wybo-
ru cztery drogi:
n Ch∏odna i racjonalna. Jest to model kampanii najbardziej odpowiedni

dla odbiorców docelowych, pracujàcych na wysokich stanowiskach,
jak np. dyrektorzy przedsi´biorstw i ustawodawcy. Ogólnie rzecz
bioràc, oczekujà oni zwi´z∏ej, pozbawionej emocji i dobrze uzasadnio-
nej informacji zwiàzanej z ich sprawami zawodowymi, popartej nie-
podwa˝alnymi faktami i liczbami.

n Edukacyjna. Najbardziej efektywna, gdy jest skierowana do ludzi,
którzy ju˝ doceniajà znaczenie poruszanej kwestii, ale chcieliby si´ do-
wiedzieç wi´cej na jej temat i uzyskaç pomoc przy jej realizacji.

n Zabawna. U˝yteczna opcja, gdy poruszana kwestia uchodzi za nieco
nudnà i ma∏o interesujàcà, chocia˝ mogàcà mieç wa˝ne implikacje.
Móg∏by byç to wa˝ny element kampanii skierowanej np. do uczniów
szkó∏ lub kampanii zajmujàcej si´ bezpieczeƒstwem w rolnictwie.

n Zastraszajàca. Jest to jeden z najbardziej popularnych modeli, opierajà-
cy si´ na zastraszeniu odbiorców w celu zmuszenia ich do wykonania
oczekiwanego dzia∏ania, na zasadzie: „JeÊli tego nie zrobisz, zap∏acisz
wysokà cen´”. U˝yteczna w przypadku docelowych odbiorców, którzy
sà niech´tni zmianom lub odmawiajà uznania znaczenia poruszanego
problemu.

Kiedy jest najlepszy czas na uruchomienie kampanii?

n Nale˝y spróbowaç powiàzaç kampani´ z wydarzeniem tematycznym,
które wzmocni przekazywane przes∏anie. Mo˝na na przyk∏ad urucho-
miç kampani´ w chwili opublikowania przez rzàd danych statystycz-
nych dotyczàcych warunków pracy lub innych, zwiàzanych z naÊwie-
tlanym problemem.

n Nale˝y wziàç pod uwag´ kwesti´ sezonowoÊci. Czy cz´stoÊç wyst´po-
wania danego problemu zwiàzanego z bhp, na który zamierzajà Paƒ-
stwo zwróciç uwag´, jest wi´ksza w okreÊlonych porach roku, jak np.
zima lub wiosna? JeÊli tak, to kampani´ nale˝y przeprowadziç w∏aÊnie
w tych okresach.

n Nale˝y unikaç okresów najwa˝niejszych Êwiàt, jak np. Bo˝e Narodze-
nie, i okresów urlopowych, kiedy wi´kszoÊç ludzi albo wyjedzie albo ich
uwaga b´dzie zaj´ta czym innym.

NakreÊliç harmonogram kampanii

n Ulotki i inne materia∏y promocyjne nale˝y wyprodukowaç przynajmniej
na dwa tygodnie przed uruchomieniem kampanii. Nale˝y przewidzieç
czas na ewentualne opóênienia i zadbaç o to, aby informacje by∏y do-
k∏adne i zosta∏y zatwierdzone przed ich wydrukowaniem.

n Kampani´ nale˝y roz∏o˝yç na rozsàdny wymiar czasu, zazwyczaj na je-
den miesiàc lub wi´cej. Nale˝y dà˝yç do tego, aby poczàtek kampanii
stanowi∏ przyciàgajàcy uwag´ „wielki wybuch”. Nast´pnie informacje
i wiadomoÊci nale˝y równomiernie dozowaç przez pozosta∏y okres, tak
aby zapewniç sta∏y przep∏yw informacji.

n Miesiàc po zakoƒczeniu kampanii nale˝y dokonaç oceny sukcesu kam-
panii w stosunku do przyj´tego celu. Mo˝na to zrealizowaç np. po-
przez zliczenie próÊb o wys∏anie informacji lub poprzez przekazanie
kwestionariuszy do grupy stanowiàcej próbk´ docelowych odbiorców. 

Wskazówki odnoÊnie do pisania i prezentowania informacji
Sposób, w jaki zostanà napisane i zaprezentowane materia∏y promocyj-
ne oraz broszury informacyjne, mo˝e zdecydowaç o sukcesie lub pora˝-
ce ca∏ej kampanii.

Wskazówki odnoÊnie do pisania informacji

Nale˝y u˝ywaç j´zyka przejrzystego i wolnego od ˝argonu 
n Nale˝y sobie wyobraziç, ˝e wyjaÊnia si´ znaczenie kampanii jednemu

z przedstawicieli docelowych odbiorców „twarzà w twarz” i u˝ywaç
tych samych s∏ów, jakich u˝y∏oby si´ w takim w∏aÊnie kontekÊcie. Nale-
˝y byç naturalnym i nie próbowaç byç sprytnym. 

n Nale˝y mówiç w drugiej osobie, o „twoim biznesie”, ‘twoim persone-
lu” i tam gdzie to mo˝liwe nawiàzywaç do rynku odbiorców. Na przy-
k∏ad, „Niezastosowanie si´ do nowych przepisów regulujàcych obcho-
dzenie si´ z rozpuszczalnikami mo˝e kosztowaç twojà firm´ do 10 000
euro w postaci grzywny”.

n Nale˝y unikaç d∏ugich i z∏o˝onych zdaƒ. W razie wàtpliwoÊci nale˝y
g∏oÊno odczytaç ca∏y tekst i zobaczyç, czy d∏ugoÊç zdaƒ jest naturalna,
a znaczenie przejrzyste. Do dobrej praktyki nale˝y pisanie w trakcie mó-
wienia, a nast´pnie redagowanie i usuwanie niepotrzebnych s∏ów.

Jak najszybciej dotrzeç z prze-
s∏aniem
Ka˝dy czytelnik dowolnego tekstu
powinien w ciàgu kilku sekund
rozpoznaç poruszane w nim g∏ów-
ne zagadnienie. Istniejà dwa
sposoby realizacji tego celu:
n Nag∏ówki. Nag∏ówki powinny

przekazywaç treÊç w sposób
na tyle kompletny, na ile jest to
mo˝liwe. Dla przyk∏adu: za-
miast „Wypuszczono na rynek
nowy produkt”, nale˝y napisaç
„Nowe urzàdzenie mo˝e
zmniejszyç liczb´ przypadków
obra˝eƒ o 15%.” 

n G∏ówny tekst. Bez wzgl´du
na to, czy piszemy oÊwiadcze-
nie prasowe, reklam´ czy tekst
w innej dowolnej formie, nale-
˝y dà˝yç do przekazania klu-
czowego przes∏ania w pierw-
szym zdaniu lub najdalej
w drugim. Kolejne zdania po-
winny stanowiç rzeczowe wsparcie i winny rozwijaç najwa˝niejszà
kwesti´. Nale˝y rozpoczàç od najistotniejszych problemów i konty-
nuowaç w kolejnoÊci do coraz mniej znaczàcych. 

Przerywanie d∏ugiego tekstu podtytu∏ami i innymi sposobami
D∏ugie fragmenty tekstu sà niezbyt zach´cajàce i cz´sto odstraszajà ludzi
od czytania. Dlatego nale˝y je rozdzielaç podtytu∏ami, wypunktowa-
niem, kursywà, paragrafami i innymi sposobami, które mo˝na spotkaç
w profesjonalnych publikacjach. Nie nale˝y jednak z nimi przesadzaç.

Jak poprawiç wizualne oddzia∏ywanie kampanii

n Nale˝y starannie dobieraç ilustracje pomocnicze: postaraç si´, aby ilu-
strowa∏y g∏ówne przes∏anie. Rysunki, jeÊli zostanà w∏aÊciwie u˝yte, mo-
gà byç dobrym sposobem na o˝ywienie suchego i nudnego w pewnym
stopniu komunikatu. Mogà one tak˝e przedstawiaç nieszcz´Êliwy wy-
padek. Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e i tekst sam w sobie mo˝e byç
bardzo pot´˝nym narz´dziem.

n Nale˝y dà˝yç do przejrzystoÊci i prostoty: unikaç umieszczania zbyt du-
˝ej iloÊci informacji na jednej stronie lub arkuszu. G∏ówne przes∏anie
kampanii stanie si´ nieczytelne, a docelowi odbiorcy b´dà mieç trud-
noÊci z jego zrozumieniem.

n Nale˝y zadbaç o spójny wyglàd i odpowiednie wra˝enie: wszystkie
materia∏y promocyjne, poczàwszy od reklam, a skoƒczywszy na listach,
powinny wyglàdaç jak elementy jednej rodziny. Obrazki i ilustracje
mogà si´ ró˝niç, jednak styl i ton powinien pozostaç ten sam. Jest to
niezmiernie istotna cecha w∏aÊciwie przygotowanego projektu kampa-
nii. Jednolity wyglàd materia∏ów umo˝liwi szybkie rozpoznanie „mar-
ki” i b´dzie stanowiç wsparcie dla hase∏, które docelowi odbiorcy wi-
dzieli ju˝ w innych miejscach.

Jak otrzymaç podr´cznik o prowadzeniu kampanii
Pe∏ny tekst podr´cznika o prowadzeniu kampanii, w j´zyku angiel-
skim, jest dost´pny na witrynie WWW Agencji pod adresem:
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/
Wydrukowany tekst Getting the Message Across: health and safety
campaining (Jak dotrzeç z przes∏aniem: kampania na rzecz bezpie-
czeƒstwa i zdrowia), Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa i Zdrowia
w Pracy, ISBN 92-95007-20-4 mo˝na zamówiç w EC Publications
Office EUR-OP w Luksemburgu (http://eur-op.eu.int/) lub u dystrybu-
torów. Cena wynosi 7 euro (bez VAT).
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Dotarcie do kobiet pracowników
Nale˝y rozwa˝yç skontaktowanie si´ z czasopismami dla kobiet
i podj´cie tematu „typowe zawody kobiece i zwiàzane z nimi pro-
blemy zdrowotne”, np. bezpieczna praca z monitorami ekranowy-
mi w biurze lub zagro˝enia przemocà wÊród grup takich jak pie-
l´gniarki i pracownicy opieki spo∏ecznej.

Finland Invalidilitto ry Kumpulantie
1 A 00520 Helsinki, Finlandia. Broszura
na temat obchodzenia si´ z ludêmi niepe∏-
nosprawnymi, stanowiàca element kampa-
nii prowadzonych w ramach Europejskiego
Tygodnia 2000.


