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Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 
a spo³eczna odpowiedzialnośæ biznesu 
w ujêciu norm SA i ISO

W artykule przedstawiono zagadnienie spo³ecznej odpowiedzialności biznesu, która jest określana jako dobrowolne 
w³¹czanie aspektów spo³ecznych oraz środowiskowych wykraczaj¹cych poza zakres obowi¹zuj¹cych aktów 
prawnych do dzia³alności gospodarczej firm oraz ich kontaktów z interesariuszami. Rosn¹ce zainteresowanie 
t¹ koncepcj¹ znalaz³o wyraz w dokumentach normatywnych, m.in. w standardzie Social Accountability 8000 
i opublikowanej w 2010 r. normie ISO 26000. Podkreślanie znaczenia czynnika ludzkiego w dzia³alności przed-
siêbiorstwa stanowi jedno z istotnych dzia³añ realizowanych w ramach odpowiedzialności spo³ecznej biznesu.
Tymczasem, jak pokazuj¹ badania dobrych praktyk przeprowadzone w CIOP-PIB, dobrowolne w³¹czanie ele-
mentów spo³ecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie bhp do dzia³alności przedsiêbiorstw nie jest w Polsce 
powszechne.

Occupational safety and health management and corporate social 
responsibility in the light of SA and ISO standards
Corporate social responsibility (CSR) means voluntary incorporating environmental and social aspects that are 
beyond legal requirements into business activities of a company and its relationships  with stakeholders. Increasing 
interests in this idea has been expressed in standards, e.g., Social  Accountability 8000 standards and the ISO 26000 
standard published in 2010. Stressing human factors in business activity is a key action within CSR. Meanwhile  
according to CIOP-PIB’s study on good practices, Polish enterprises seldom voluntarily incorporate elements of 
CSR in occupational safety and health into their practice.
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Wstêp
Spo³eczna odpowiedzialnośæ biznesu (ang. 

corporate social responsibility, CSR) jest koncepcj¹, 
zgodnie z któr¹ przedsiêbiorstwa w swoich dzia-
³aniach dobrowolnie uwzglêdniaj¹ interesy spo-
³eczne i aspekty zwi¹zane z ochron¹ środowiska, 
a tak¿e relacje z ró¿nymi grupami interesariuszy, 
tj. podmiotami, które mog¹ wp³ywaæ na dzia³al-
nośæ przedsiêbiorstwa i same pozostaj¹ pod jego 
wp³ywem. Rosn¹ce zainteresowanie t¹ koncepcj¹ 
znalaz³o wyraz w dokumentach normatywnych, 
miêdzy innymi w normie Social Accountability 
8000 [1] i opublikowanej w 2010 r. normie ISO 
26000 [2]. Podkreślanie znaczenia czynnika 
ludzkiego w dzia³alności przedsiêbiorstwa sta-
nowi jedno z istotnych dzia³añ, mieszcz¹cych siê 
w koncepcji odpowiedzialności spo³ecznej biznesu.

W artykule omówiono zale¿ności pomiêdzy 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy a spo³eczn¹ 
odpowiedzialności¹ biznesu, a tak¿e przytoczono 
jej pozytywne przyk³ady, zaobserwowane w polskich 
firmach lub polskich filiach zagranicznych korporacji.

Kto, gdzie, z kim, kiedy i dlaczego
Wśród interesariuszy najczêściej wymieniani 

s¹ pracownicy, inwestorzy, udzia³owcy, partnerzy 
handlowi, klienci, w³adze publiczne, organizacje 
pozarz¹dowe oraz spo³ecznośæ lokalna. Zakres spo-
³ecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje zatem 
dzia³ania przedsiêbiorstwa realizowane w dwóch 
wymiarach: wewnêtrznym, skierowane przede 
wszystkim do pracowników firmy oraz zewnêtrz-
nym, ukierunkowane na środowisko naturalne, 
spo³eczeñstwo i szeroko rozumiany rynek (rys.).

Aspekt etyczny dzia³alności przedsiêbiorstw 
jako element polityki konkurowania na rynku zo-
sta³ doceniony ju¿ ponad 10 lat temu, co znajduje 
odzwierciedlenie miêdzy innymi w istniej¹cych 
indeksach gie³dowych. W 1998 r. powsta³ indeks 
DJSGI (Dow Jones Sustainability Group Index), 
a w 2000 r. indeks FTSE4GOOD (Financial Times 
Stock Exchange for Good Companies) – obydwa 
s¹ przeznaczone dla firm, które najlepiej spe³niaj¹ 
ustalone kryteria ekologiczne i spo³eczne.

Do wzrostu zainteresowania odpowiedzial-
ności¹ spo³eczn¹ biznesu przyczyni³ siê rozwój 
systemowego podejścia do zarz¹dzania, a do-
kumenty normatywne w tym zakresie, dotycz¹ce 
miêdzy innymi systemów zarz¹dzania jakości¹ 
[3], środowiskiem [4] czy bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy [5] czêsto s¹ traktowane jak 
narzêdzia wspomagaj¹ce wdra¿anie zasad odpo-
wiedzialnego biznesu do praktyki przedsiêbiorstw 
w odniesieniu do w³aściwych im interesariuszy 
(klientów, spo³eczeñstwa czy pracowników).

Wzrost zainteresowania ide¹ CSR oraz 
zapotrzebowanie na narzêdzia wspomagaj¹ce 
jej wdro¿enie do praktyki zaowocowa³y opubli-
kowaniem jesieni¹ 2010 r. przez Miêdzynarodow¹ 
Organizacjê Normalizacyjn¹ (ISO) normy, zawie-
raj¹cej wytyczne dotycz¹ce odpowiedzialności 
spo³ecznej [2]. Nie jest to jednak pierwszy do-
kument formu³uj¹cy zasady odpowiedzialnego 
biznesu – wcześniej opracowano standardy 
ukierunkowane na prospo³eczne zachowania 
strategiczne przedsiêbiorstwa w wybranych 
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obszarach. Odnosz¹ siê one miêdzy innymi 
do praw cz³owieka i warunków zatrudnienia 
– norma Social Accountability (SA 8000) [1] 
og³oszona w 1998 r. i standard Zatrudnienie Fair 
Play z 2007 r. [6] – oraz raportowania dzia³añ 
w zakresie odpowiedzialności spo³ecznej biznesu: 
norma Accountability (AA 1000) z 1999 r. [7].

Bhp jako element odpowiedzialności 
spo³ecznej biznesu

Podkreślanie znaczenia czynnika ludzkiego 
w dzia³alności przedsiêbiorstwa stanowi jeden 
z istotnych aspektów odpowiedzialności spo³ecz-
nej biznesu. Mo¿e on byæ wdro¿ony do praktyki 
przedsiêbiorstwa miêdzy innymi przez w³¹czanie 
zagadnieñ bhp do odpowiedzialnych spo³ecznie 
praktyk organizacji oraz traktowanie mierników 
bhp jako sk³adowych systemu oceny poziomu od-
powiedzialności spo³ecznej biznesu osi¹gniêtego 
przez przedsiêbiorstwo [8].

Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA) z siedzib¹ w Bilbao podkre-
śla, ¿e ochrona pracy stanowi jeden z integralnych 
elementów koncepcji odpowiedzialności spo³ecz-
nej biznesu, a pracownicy nale¿¹ do grupy klu-
czowych interesariuszy ka¿dej organizacji. Zaleca 
ona przedsiêbiorstwom, które chc¹ realizowaæ 
za³o¿enia odpowiedzialności spo³ecznej biznesu 
w odniesieniu do pracowników podejmowanie 
nastêpuj¹cych dzia³añ [9]:

• poprawa warunków pracy (z uwzglêd-
nieniem bezpieczeñstwa i higieny pracy) oraz 
zwiêkszanie satysfakcji zawodowej

• d¹¿enie do zachowania równowagi miêdzy 
prac¹ i ¿yciem prywatnym

• stworzenie równych szans dla wszystkich 
pracowników

• zapewnienie szkoleñ i rozwój zawodowy 
pracowników (z uwzglêdnieniem planowania 
kariery)

• zapewnienie skutecznej komunikacji z pra-
cownikami oraz w³¹czenie ich w proces podej-
mowania decyzji w firmie

• odpowiedzialne i sprawiedliwe wynagra-
dzanie lub świadczenie wsparcia finansowego 
dla pracowników (np. systemy ubezpieczeñ 
emerytalnych, nieoprocentowane po¿yczki).

System zarz¹dzania bhp 
a odpowiedzialnośæ spo³eczna biznesu

Jednym ze sposobów w³¹czania aspektów 
bhp do dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie 
mo¿e byæ wdro¿enie wymagañ wspomnianej 
ju¿ normy Social Accountability (SA 8000), któ-
rej celem jest poprawa warunków ¿ycia i pracy 
pracowników. Jest to te¿ jedyna obecnie norma 
z zakresu odpowiedzialności spo³ecznej bizne-
su, na podstawie której mo¿emy dokonywaæ 
certyfikacji. Poniewa¿ intencj¹ autorów normy 
by³ jej uniwersalizm, czyli mo¿liwośæ stosowania 
w dowolnym przedsiêbiorstwie ka¿dej bran¿y 
na ca³ym świecie, dlatego te¿ wymagania ogól-
ne podane w normie, które musi spe³niæ firma 
przystêpuj¹c do certyfikacji systemu s¹ ca³kowicie 
elementarne, oparte o Powszechn¹ Deklaracjê 
Praw Cz³owieka, Konwencjê Miêdzynarodowej 
Organizacji Pracy i Konwencjê Narodów Zjed-
noczonych dotycz¹c¹ Praw Dziecka. Chodzi 
o przestrzeganie podstawowych praw cz³owieka 
oraz pracowniczych, takich jak:

• niezatrudnianie dzieci

• niestosowanie pracy przymusowej
• spe³nianie podstawowych zasad i stosowa-

nie siê do przepisów bezpieczeñstwa i higieny 
pracy

• zapewnienie wolności zrzeszania siê i prawa 
do negocjacji zbiorowych

• niestosowanie dyskryminacji
• niestosowanie przymusu fizycznego lub 

psychicznego wobec pracowników
• przestrzeganie regulacji prawnych dotycz¹-

cych dopuszczalnej liczby godzin pracy
• zapewnienie wynagrodzenia nie ni¿szego 

ni¿ wymagane przez prawo.
Wymaganiem g³ównym ujêtym w normie 

SA 8000 jest wdro¿enie systemu odpowie-
dzialności spo³ecznej biznesu, którego elementy 
s¹ typowe dla ka¿dego systemu zarz¹dzania 
w przedsiêbiorstwie, a mianowicie:

• polityka
• przegl¹d zarz¹dzania
• przedstawiciel najwy¿szego kierownictwa
• planowanie i wdra¿anie
• nadzór nad dostawcami i podwykonawcami
• dzia³ania koryguj¹ce
• system komunikacji spo³ecznej
• zapisy.
Norma SA 8000 form¹ i uk³adem jest zatem 

zbli¿ona do norm ISO, odnosz¹cych siê do sys-
temów zarz¹dzania jakości¹ i środowiskiem, jak 
te¿ PN-N-18001, określaj¹cej wymagania dla 
systemów zarz¹dzania bhp. Zapewnia to, zgodnie 
z intencj¹ twórców norm, kompatybilnośæ tych 
systemów oraz umo¿liwia wspólne zarz¹dzanie 
nimi w ramach jednego zintegrowanego systemu 
zarz¹dzania jakości¹, środowiskiem, bezpieczeñ-
stwem i higien¹ pracy oraz odpowiedzialności¹ 
spo³eczn¹.

Zgodnie z wymaganiami normy SA 8000 
najwy¿sze kierownictwo powinno określiæ, udo-
kumentowaæ, wdro¿yæ i utrzymywaæ politykê 
przedsiêbiorstwa w zakresie odpowiedzialności 
spo³ecznej oraz warunków pracy, zawieraj¹c¹ 
zapewnienie, ¿e organizacja spe³nia wszystkie 
wymagania tej¿e normy oraz przepisy prawne, 
a tak¿e zobowi¹zuje siê do ci¹g³ej poprawy 
standardu środowiska pracy. Polityka ta powinna 
byæ og³oszona wszystkim cz³onkom organizacji 
na wszystkich jej szczeblach organizacyjnych, 
dostêpna, a tak¿e podana do wiadomości pu-
blicznej. Wymagania normy SA 8000 dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa i higieny pracy zobowi¹zuj¹ 
organizacjê do:

• zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy wszystkim pracownikom

• zapobiegania wypadkom przy pracy i choro-
bom zawodowym poprzez ograniczanie zagro-
¿eñ w miarê mo¿liwości na etapie projektowania 
stanowisk pracy

• wyznaczenia przedstawiciela najwy¿szego 
kierownictwa ds. bezpieczeñstwa i higieny 
pracy odpowiedzialnego za warunki pracy oraz 
wdro¿enie elementów odnosz¹cych siê do bhp 
określonych w tej¿e normie

• organizowania regularnych i udokumen-
towanych szkoleñ w zakresie bezpieczeñstwa 
i higieny pracy

Rys.  Obszary oddzia³ywania spo³ecznej odpowiedzialności biznesu
Fig. Areas of corporate social responsibility’s impact
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• opracowania systemu zapobiegania, go-
towości i reagowania na potencjalne sytuacje 
zagro¿enia

• zapewnienia w³aściwych warunków sani-
tarnych.

PN-N-18001 dotycz¹ca systemów zarz¹dza-
nia bezpieczeñstwem i higien¹ pracy jest du¿o 
bardziej szczegó³owa ni¿ norma SA 8000. Dla-
tego, w przypadku przedsiêbiorstw, w których 
funkcjonuje system zarz¹dzania bhp z ni¹ zgodny, 
wdro¿enie zasad odpowiedzialności spo³ecznej 
biznesu nie powinno stanowiæ problemu. Pew-
nym problemem mo¿e byæ jedynie spe³nienie 
wymagañ odnosz¹cych siê do wspó³pracy z pod-
wykonawcami w przypadku przedsiêbiorstw po-
siadaj¹cych fabryki np. w Chinach czy Banglade-
szu, gdzie czêsto ³amane s¹ podstawowe prawa 
cz³owieka. Norma SA 8000 wymaga bowiem, 
aby podwykonawcy przedsiêbiorstwa, które chce 
uzyskaæ certyfikat na zgodnośæ z jej wymagania-
mi, zobowi¹zani zostali do spe³nienia wymagañ 
tej¿e normy oraz natychmiastowego i pe³nego 
informowania przedsiêbiorstwa o jakichkolwiek 
zwi¹zkach z innymi partnerami biznesowymi.

Odpowiedzialnośæ spo³eczna biznesu 
w zakresie bhp w praktyce

Jak pokazuj¹ badania dobrych praktyk 
odpowiedzialności spo³ecznej biznesu w zakre-
sie bhp przeprowadzone w latach 2008-2010 
w CIOP-PIB, dobrowolne w³¹czanie elementów 
odpowiedzialności spo³ecznej biznesu w zakresie 
bhp do dzia³alności przedsiêbiorstw nie jest w Pol-
sce zbyt powszechne: stosuje je raczej niewiele 
przedsiêbiorstw, przewa¿nie miêdzynarodowe 
korporacje. Najczêściej jako element polityki 
odpowiedzialności spo³ecznej w zakresie bhp 
przedsiêbiorstwa oferuj¹ rozwi¹zania umo¿li-
wiaj¹ce zapewnienie równowagi praca – dom. 
Ponadto du¿e przedsiêbiorstwa oferuj¹ swoim 
pracownikom pakiety świadczeñ medycznych 
i dop³aty do ¿³obka lub przedszkola. Firmy 
o mniejszym bud¿ecie stosuj¹ elastyczne formy 
zatrudnienia, mo¿liwośæ pracy w domu oraz pra-
cê w niepe³nym wymiarze godzin. Inn¹ popularn¹ 
form¹ zapewniaj¹c¹ równowagê praca – ¿ycie 
prywatne jest wspieranie rozwoju osobistego 
pracowników przez dofinansowanie ró¿nych 
form aktywności pozazawodowej pracowników 
(zarówno fizycznej, np. karnetów na basen 
czy do si³owni, jak i intelektualnej, np. studiów), 
umo¿liwiaj¹cej ich samorealizacjê.

Oto kilka przyk³adów takich rozwi¹zañ. W Da-
none w dziale administracji finansowej korzysta 
siê w okresie urlopowym (kwiecieñ – wrzesieñ) 
z pracowników tymczasowych, nie obci¹¿aj¹c 
w tym okresie prac¹ pracowników w godzinach 
nadliczbowych [10]. Wiele osób pracuje w firmie 
Dr Irena Eris i Danone wed³ug zadaniowego czasu 
pracy – czas pracy pozosta³ych pracowników 
jest w miarê mo¿liwości ruchomy, pracownicy 
dzia³ów takich jak marketing czy sprzeda¿ maj¹ 
mo¿liwośæ samodzielnego ustalania godzin 
rozpoczynania i koñczenia pracy [10, 11]. W IBM 
pracownicy mog¹ korzystaæ z programu home 

working, dziêki któremu przez kilka dni w tygo-
dniu pracuj¹ w domu. Ogó³em z tego udogod-
nienia korzysta 15 do 20% zatrudnionych [11].

Z kolei program „Pracuj¹ca mama” jest ela-
stycznym systemem pracy, umo¿liwiaj¹cym m³o-
dym matkom zatrudnionym w firmie Johnson 
& Johnson czêściow¹ pracê w domu przez 
okres ci¹¿y oraz do 6 miesiêcy po powrocie 
z urlopu macierzyñskiego. W Microsoft Polska 
wszyscy rodzice dzieci do lat 14 mog¹ korzystaæ 
z elastycznego planowania czasu pracy lub 
wykonywaæ czêśæ zadañ s³u¿bowych w domu. 
Wszystkie osoby zatrudnione w Avon, bez 
wzglêdu na stanowisko, maj¹ prawo wyst¹piæ 
o przyznanie im przerwy – trwaj¹cej od 1 roku 
do 3 lat – pod warunkiem, ¿e do chwili z³o¿enia 
prośby o przerwê przepracowa³y w Avonie 
w sposób ci¹g³y przynajmniej rok. Nadzwyczajne 
zrozumienie sytuacji m³odych matek wykazuje 
koncern Procter & Gamble: w przypadku nag³ego 
wyjazdu s³u¿bowego pracownicy – m³odej mamy 
firma umo¿liwia jej zabranie ze sob¹ w delega-
cjê dziecka oraz opiekunki/opiekuna. Podczas 
wykonywania obowi¹zków zawodowych przez 
mamê dzieckiem zajmuje siê wynajêta na koszt 
firmy opiekunka lub opiekun [11].

Coraz czêściej w ramach dzia³añ odpowie-
dzialnych spo³ecznie przedsiêbiorstwa podejmuj¹ 
inicjatywy maj¹ce na celu przeciwdzia³anie dys-
kryminacji w pracy i mobbingowi. Na przyk³ad 
w firmie Dr Irena Eris wydano wewnêtrzny 
dokument o równym traktowaniu oraz „Ob-
wieszczenie o równym traktowaniu w zatrud-
nieniu i przeciwdzia³aniu mobbingowi”. Zasady 
postêpowania zosta³y tu jasno sprecyzowane. 
Pracownicy i pracownice zobowi¹zane s¹ do in-
formowania pracodawcy o ka¿dym zaobserwo-
wanym incydencie dotycz¹cym dyskryminowania 
lub mobbingu. Wiele przedsiêbiorstw uruchamia 
specjalne linie, które umo¿liwiæ maj¹ sygnalizo-
wanie ewentualnych przypadków dyskryminacji 
ze wzglêdu na p³eæ: s¹ to np. „Open Talk” w BP 
Polska, „Bia³a linia” w British American Tobacco 
Polska czy „Gor¹ca linia ds. etyki i przestrzegania 
zasad” w firmie Heinz [11].

Jednym ze sposobów w³¹czania aspektów 
bhp do codziennych praktyk z zakresu odpowie-
dzialności spo³ecznej biznesu jest pokazywanie, 
¿e sprawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowni-
ków s¹ wa¿ne dla kadry zarz¹dzaj¹cej, a warunki 
ich pracy s¹ przedmiotem jej sta³ej troski.

Ciekaw¹ praktyk¹ w tym zakresie jest prowa-
dzony przez firmê Tesco Polska program „Twi-
ster”, w ramach którego prezesi i dyrektorzy 
przez jeden tydzieñ w roku pracuj¹ na zwyk³ych 
stanowiskach w hipermarkecie – przejmuj¹ 
obowi¹zki kasjerów, pakuj¹ owoce i warzywa, 
obs³uguj¹ grill, pracuj¹ w punkcie obs³ugi klienta. 
Program ten sprzyja lepszemu poznaniu przez 
najwy¿sze kierownictwo warunków pracy, 
w jakich musz¹ pracowaæ szeregowi pracownicy, 
uzmys³awia problemy z jakimi siê stykaj¹, powo-
duje wzrost zaanga¿owania w dzia³ania na rzecz 
poprawy warunków pracy, w tym planowanie 
dzia³añ naprawczych [12].

Podsumowanie
Wprowadzenie zasad odpowiedzialności spo-

³ecznej biznesu w zakresie bhp nie musi oznaczaæ 
wdro¿enia sformalizowanego systemu zgodnie 
z wymaganiami normy SA 8000, ani du¿ych 
nak³adów finansowych, za to z pewności¹ ka¿de 
nawet drobne dzia³anie w tym zakresie przyczy-
nia siê do kreowania pozytywnego wizerunku 
firmy wśród pracowników, spo³eczeñstwa i part-
nerów biznesowych. Dzia³ania, umo¿liwiaj¹ce 
pracownikom lepsze ³¹czenie ¿ycia zawodowego 
z prywatnym s¹ czêsto nisko- lub bezkosztowe, 
a z czasem procentuj¹ wieloletni¹ lojalności¹ 
pracownika i jego zaanga¿owaniem. Przyk³adami 
mog¹ byæ: stosowanie elastycznego czasu pracy, 
mo¿liwośæ pracy w domu, a tak¿e pozytywne 
nastawienie do macierzyñstwa. Du¿¹ wartośæ 
przynosz¹ te¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeli-
minowania dyskryminacji i mobbingu w przed-
siêbiorstwie, które przek³adaj¹ siê na lepsz¹ 
atmosferê w pracy, ograniczaj¹ fluktuacjê kadr, 
a tym samym przyczyniaj¹ siê do zatrzymania 
wiedzy w przedsiêbiorstwie oraz ograniczenia 
kosztów zwi¹zanych z rekrutacj¹ i adaptacj¹ 
nowych pracowników.
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