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Wykorzystanie systemów zarządzania BHP w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej

Podsumowanie raportu Agencji
S y s t e m y  z a r z ą d z a n i a 
bezpieczeństwem i higieną 
pracy (BHP) uznawane są 
powszechnie za ważne składniki 
przy tworzeniu zdrowszego 
i  b e z p i e c z n i e j s z e g o 
środowiska pracy. Które z 
dostępnych podejść jest 
jednak najskuteczniejsze? 
Międzynarodowa Organizacja 
Pracy ( ILO) opublikowała 
o p r a c o w a n i e  n a  t e m a t 
systemów zarządzania BHP 
(OSH Management Systems, 
ILO-OSH 2001), które zachęca 
do włączania  systemów 
BHP do innych systemów i 
wskazuje, że BHP powinno stać 
się integralną częścią procesu 
zarządzania w biznesie (1). W 

chwili obecnej brak jest jednak standaryzowanego i powszechnie 
uznawanego systemu.

Różne organizacje używaną różnych modeli. Sytuacja ta jest 
odzwierciedleniem rosnącej złożoności i różnorodności procesów pracy 
i warunków pracy. W wielu przypadkach systemy zarządzania BHP są 
jednak niekompletne. Niektóre przedsiębiorstwa koncentrują się np. 
na zapobieganiu wypadkom, ale pomijają choroby związane z pracą, 
podczas gdy inne przedsiębiorstwa mają jasne cele i strategie, ale brakuje 
im kanałów komunikacji, które umożliwiłyby integrację przykładów 
dobrej praktyki na polu BHP z codziennym środowiskiem pracy.

Raport Agencji, przygotowany przez p. Helmuta Haegele, ISG, Niemcy, 
przedstawia pięć kluczowych elementów składowych idealnego systemu 
zarządzania BHP. W ramach tego raportu zbadano, jak 11 przedsiębiorstw 
z całej Unii Europejskiej realizuje wymieniony cel. Wszystkie te 
przedsiębiorstwa albo wprowadziły nowy system lub udoskonaliły stare 
systemy zarządzania BHP. Ich doświadczenia – przy wyznaczaniu celów, 
projektowaniu systemu i jego implementacji – rzucają cenne światło 
na siły i słabości różnych podejść i przedstawiają, co jest niezbędne 
do stworzenia skutecznego, zintegrowanego systemu. Podejścia te 
razem wzięte stanowią przykład dobrej praktyki i podkreślają znaczenie 
innowacyjnego myślenia we współczesnym środowisku pracy.

Pięć składników idealnego systemu zarządzania BHP
1. Inicjacja – wprowadzanie danych o BHP
Istotne elementy to:

zaangażowanie w proces zarządzania oraz zasoby, wliczając 
struktury organizacyjne, wspierające rozwój i integrację programu 
BHP;
zgodność z przepisami prawnymi i wymaganiami;
odpowiedzialność i władze;
udział pracowników, albo bezpośrednio w osobach wybranych 
pracowników lub pośrednio poprzez organy przedstawicielskie, jak 
np. Komitet ds. Bezpieczeństwa.

2.  Formułowanie i implementacja – przetwarzanie danych 
o BHP
Głównymi wymaganiami do sformułowania systemu BHP są:

cele BHP;
środki wykonawcze;
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ocena podstaw i szacowanie zagrożeń/ryzyka;
planowanie systemu i rozwój;
procedury i podręcznik zarządzania BHP. 

Do implementacji systemu wymagana jest obecność następujących 
elementów:

szkolenie, w szczególności wiedza i umiejętności techniczne oraz 
kwalifikacje personelu;
system kontroli zagrożeń, łącznie z planem awaryjnym, 
ograniczającym lub eliminującym ryzyko zawodowe;
systemy zapobiegania i naprawy, chroniące personel w chwili 
wystąpienia problemu;
dobra zaopatrzeniowe i usługi, zgodne z normami bezpieczeństwa 
obowiązującymi w organizacji.

3. Ocena wpływu – wyjście danych o BHP
Pomiar efektywności systemu BHP winien być ilościowy i praktyczny. 
Dostępnych jest wiele opcji:

sukces w realizacji postawionych wcześniej celów;
częstość występowania chorób i obrażeń, być może porównywana 
z innymi przedsiębiorstwami w tym samym sektorze;
ogólny stan zdrowia i pomyślność siły roboczej;
zmiany w skuteczności organizacji, mierzone np. na podstawie 
wzrostu lub spadku produktywności;
ogólna charakterystyka pracy organizacji.

4. Ocena – wykorzystanie danych o BHP
system komunikacji służący do tworzenia projektów, aktualizacji i 
rozpowszechniania informacji o BHP wewnątrz organizacji;
system oceniania służący do sprawdzania norm BHP, dochodzenia; 
i analizowania przyczyny zajścia zdarzeń oraz udostępniający 
narzędzia do badań zdrowotnych i medycznych pracowników.

5. Dalsze doskonalenie i integracja – elementy systemu 
otwartego

proces zapewniający ciągłe doskonalenie, wliczając regularne 
oceny i procedury uczenia się na podstawie wszystkich wydarzeń;
regularne przeglądy procedur zarządzania w celu oceny 
skuteczności systemu i zapewnienia jego zgodności z przepisami 
i wymaganiami prawnymi;
integracja systemu zarządzania BHP ze wszystkimi aspektami 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Różne „style” zarządzania BHP
Autorzy raportu rozróżniają cztery możliwe systemy zarządzania BHP

Tradycyjne projektowanie i techniki: specjaliści od BHP i kierownicy 
ustalają wymagania, przy małym współudziale ze strony 
pracowników lub całkowitym jego braku i koncentrują się na 
kontrolowaniu zagrożeń u ich fizycznego źródła.
Systemy eliminujące lub ograniczające niebezpieczne działania: 
Podejście od góry do dołu zaprojektowane pod kątem zachęcania 
personelu do minimalizacji zagrożeń.
Adaptywne zarządzanie zagrożeniami: nacisk kładzie się na 
minimalizację zagrożeń „u źródła” jednak przy zaangażowaniu 
pracowników i kierownictwa.
Wyrafinowane systemy behawioralne: silny nacisk kładzie się na 
bezpieczeństwo personelu, podtrzymywane wysokiego poziomu 
zaangażowania pracowników. Priorytety dla działań związanych z 
BHP ustawiane są w szeregu z procesem zarządzania oraz celami 
działalności gospodarczej.

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

1.

2.

3.

4.

(1) http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/download/promo.pdf
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Analiza 11 przedsiębiorstw z całej Unii Europejskiej
Większość z 11 przedsiębiorstw zbadanych w trakcie sporządzania raportu 
wprowadziło ulepszenia do istniejących systemów zarządzania BHP 
(OSHMS), często przyczyniając się tym samym do zmniejszenia częstości 
wypadków i ograniczenia innych problemów. Kilka przedsiębiorstw 
wprowadziło jednak nowe systemy w celu zapewnienia ich zgodności 
z nowymi przepisami BHP. Poniżej przedstawiono podsumowanie tego, 
jak wprowadzono zmiany, ich skuteczność oraz względną siłę i słabości 
różnych zastosowanych podejść.

Powody wprowadzania systemu zarządzania BHP
Nadrzędnym celem we wszystkich przedsiębiorstwach było zwiększenie 
bezpieczeństwa i polepszenie zdrowia pracowników. Jednak w obrębie 
tego celu znajdowały się różne podrzędne kwestie:

promowanie odpowiedzialności pracodawcy;
zwiększanie współudziału pracowników i ich przedstawicieli w 
procesie decyzyjnym;
motywacja dyrekcji i pracowników;
polepszanie jakości produktów i usług, a także środowiska pracy
ograniczanie kosztów operacyjnych;
eksploatacja potencjalnych synergii z innymi systemami zarządzania, 
jak np. ISO 9000;
zwiększanie przejrzystości przedsiębiorstwa.

Projektowanie i implementacja systemu zarządzania BHP
Wszystkie przedsiębiorstwa wybrały systemy zarządzania BHP, które 
można by połączyć z innymi funkcjami zarządzania. Np. firma Afga-
Gevaert z Belgii połączyła swój system zarządzania BHP z systemem 
zarządzania jakością ISO9002, podczas gdy firma budowlana i inżynierii 
cywilnej Semelux z Luksemburga uczyniła system zarządzania BHP częścią 
filozofii korporacji, ze szczegółowymi instrukcjami odnośnie tworzenia 
zdrowego a nawet atrakcyjnego pod względem estetycznym środowiska. 
Niemiecka spółka górnicza MIBRAG także zaliczyła bezpieczeństwo i 
zdrowie w pracy do kluczowych elementów prowadzonej działalności 
gospodarczej, nadając im ten sam priorytet co celom korporacyjnym.

Przy wdrażaniu systemów konsultowano się w prawdzie z pracownikami, 
jednak bardzo niewiele przedsiębiorstw zwróciło się po pomoc do 
zewnętrznych konsultantów. Jednym z najbardziej uderzających 
odkryć było to, że chociaż nowe systemy oceniane były pozytywnie, ich 
implementacja często była długim i trudnym procesem.

Ocena systemu zarządzania BHP
Kilka organizacji postawiło sobie ilościowe cele, a część przedsiębiorstw 
postanowiła zaadaptować strategię zera wypadków. Co interesujące, 
przedsiębiorstwa, które ustaliły konkretne, mierzalne cele, ograniczyły 
częstość swoich wypadków. Agra-Gevaert, MIBRAG oraz austriackie 
przedsiębiorstwo nabiałowe Berglandmilch to trzy przykłady. Kilka 
spośród badanych organizacji twierdziło, że motywacja pracowników 
i ich produktywność zwiększyły się od czasu wprowadzenia nowych 
systemów zarządzania BHP, chociaż nie zostało to zmierzone empirycznie 
i ilościowo.
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Siły i słabości zastosowanych systemów
Systemy zarządzania BHP wykorzystane w przedsiębiorstwach 
koncentrowały się w przeważającej mierze na zapobieganiu wypadkom, 
zamiast na zapobieganiu utracie zdrowia w wyniku wykonywanej pracy. 
Większość firm uczyniła bezpieczeństwo i zdrowie w pracy wykonawczym 
obowiązkiem, jako oczywistą konieczność w drodze do sukcesu. Ogólnie, 
wszystkie przedsiębiorstwa miały silne systemy zarządzania BHP.

Słabości systemów pojawiały się przy przekazywaniu zasad oraz 
praktyk BHP pracownikom oraz przy angażowaniu niewłaściwie 
wykwalifikowanego personelu do wykonywania różnych funkcji BHP. 
Sytuacja ta była szczególnie widoczna w organizacjach, w których 
udział pracowników był ochotniczy, co także prowadziło do niskiego 
zaangażowania personelu. Wysokie koszty inicjacji stanowiły kolejny 
problem. W niektórych przypadkach strukturalna sztywność systemów 
ograniczała wykonywanie codziennych czynności związanych z pracą.

Ogólnie badane przedsiębiorstwa zgodziły się co do tego, że innowacyjne 
strategie zarządzania były lepsze od tradycyjnego podejścia i otworzyły 
szereg kluczowych korzyści, takich jak:

możliwość systematycznej analizy zagrożeń, ryzyka i wydarzeń
większa świadomość zagrożeń i ryzyka;
polepszenie przejrzystości wewnętrznych procesów;
lepsza komunikacja wśród pracowników;
s i ln ie jsza  motywacja  pracowników i  identyf ik ac ja  z 
przedsiębiorstwem;
bardziej zintegrowane spojrzenie na środowisko pracy;
polepszona miara działania BHP.

Kluczem do sukcesu, jak podsumowuje raport, jest staranne zaplanowanie 
implementacji każdego systemu zarządzania BHP i branie pod uwagę 
specyficznych warunków panujących w przedsiębiorstwie.

Jak otrzymać raport

Pełny tekst całego raportu w języku angielskim dostępny jest na witrynie 
WWW Agencji pod adresem: 

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/ skąd można go pobrać 
bez żadnych opłat.

Wydrukowaną wersję raportu „The Use of Occupational Safety and Health 
Management Systems in the Member States of the European Union”, 
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2002, ISBN 92-
95007-59-X, można zamówić w Biurze Publikacji Komisji Europejskiej (EC 
Publications Office) EUR-OP w Luksemburgu (http://eur-op.eu.int/) lub u 
pośredników. Cena wynosi 7 EURO (bez VAT).
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Opracowanie naukowe - Sermelux
Sermelux przedsięwziął cztery podstawowe kroki na drodze do 
celu, którym miało było zero wypadków. Najpierw przeprowadził 
szczegółową analizę zagrożeń. Następnie zorganizował regularne 
szkolenie, które prowadziło dwóch zewnętrznych konsultantów. 
Konsultanci ci koordynowali także prowadzone przed 
przedsiębiorstwo działania związane BHP i zapewniali zgodność tych 
działań z odnośnymi przepisami prawnymi. Po trzecie wyznaczono 
osoby z jasno określoną odpowiedzialnością za BHP. Nie oznacza 
to jednak, że osoby te ponosiły wyłączną odpowiedzialność za 
BHP. Wszyscy pracownicy zostali zachęceni do wzięcia udziału 
w programie i poproszeni o swobodne dostarczanie pomysłów. 
Inicjatywy były następnie realizowane i ogłaszane w przejrzysty i 
prosty do zrozumienia sposób. Jeśli w jakichkolwiek działaniach 
prowadzonych przez przedsiębiorstwo wykryto zagrożenia, były 
one natychmiast usuwane. Wszystkie te udoskonalenia wspólnie 
umożliwiły firmie zmniejszenie częstości wypadków i chorób 
zawodowych wśród pracowników.

Opracowanie naukowe - MIBRAG

Firma MIBRAG dysponuje innowacyjnym i zorientowanym 
na pracownika systemem zarządzania BHP, który nie tylko 
drastycznie zmniejszył częstość wypadków, ale uzyskał także 
główną nagrodę Królewskiego Towarzystwa Zapobiegania 
Wypadkom (Royal Society for the Prevention of Accidents) w 
Wielkiej Brytanii. System ten wspiera główne kierownictwo firmy. 
System opiera się na wizji „zero wypadków” oraz specjalnym 
programie BHP, który zachęca personel do odgrywania aktywnej 
roli w projektowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska 
pracy i identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń. Ważną cechą 
tego programu jest rygorystyczne dokumentowanie wszelkich 
ocen, zagrożeń, wypadków i pokrewnych inicjatyw. Pomaga to 
firmie w dopasowywaniu regularnie prowadzonych programów 
szkoleniowych BHP do najnowszych osiągnięć w prowadzonej 
działalności. MIBRAG posiada także dobrze zorganizowany system 
komunikacji, umożliwiający błyskawiczne rozpowszechnianie 
wśród personelu wiadomości związanych z BHP. Wszystkie te i inne 
inicjatywy zostały wyraźnie określone w trzyletnim programie.


