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Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wyniki badań poziomu kultury bezpieczeństwa 

w przedsiębiorstwie z sektora MŚP z branży motoryzacyjnej. Do badań wykorzystano autorski 

kwestionariusz ankiety do pomiaru czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa,  

tj. zaangażowanie kierownictwa i pracowników, szkolenia BHP, świadomość pracowników 

oraz ich stosunek do wymagań BHP. Wskazano na obszary wymagające poprawy oraz 

zaproponowano sposoby na podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa w badanym 

przedsiębiorstwie. 

Słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, ryzyko zawodowe, badania ankietowe. 

STUDY OF THE LEVEL OF SAFETY CULTURE  

IN THE SELECTED COMPANY 

Abstract: The study presents results of the research of level of safety culture in a company 

from the SME sector of the automotive industry. The author's questionnaire for measuring the 

factors influencing the safety culture, ie the involvement of the management and employees, 

OHS training, employee awareness and their attitude to health and safety requirements, was 

used in the research. Areas for improvement were suggested and ways to increase the level of 

safety culture in the audited company were proposed. 

Keywords: safety culture, occupational risk, surveys. 
  



150  Jacek Iwko, Joanna Iwko 

1. Wstęp 

Z roku na rok obserwuje się coraz wyższy poziom bezpieczeństwa pracy w przedsię-

biorstwach. Przedsiębiorstwa szukają różnych metod wpływających na poprawę bezpie-

czeństwa i coraz częściej wdrażają systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 

dzięki którym w całym zakładzie pracy poprawiają się warunki pracy. Do jednej z takich metod 

można zaliczyć badanie poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, która określa 

stosunek pracowników do ryzyka zawodowego oraz zachowań probezpiecznych. 

Przyczyną większości wypadków przy pracy w Polsce jest nieodpowiednie zachowanie się 

pracownika. Dzięki badaniu poziomu kultury bezpieczeństwa można określić obszary, które 

wymagają poprawy i wprowadzić niezbędne udoskonalenia w celu podwyższenia jej poziomu. 

Podstawowym celem działań mających na celu podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa 

jest poprawa warunków pracy oraz ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wysoki 

poziom kultury bezpieczeństwa wywiera pozytywny wpływ na określone zachowania 

pracowników, procesy czy zjawiska, poprawiając w ten sposób poziom bezpieczeństwa we 

wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Prowadzi to między innymi do obniżenia wskaźników 

wypadkowości, absencji i podniesienia poziomu warunków pracy, co wpływa pozytywnie na 

ekonomiczną sytuację przedsiębiorstw (Crossman, 2008). Z drugiej strony źródeł wielu 

największych awarii, jakie wydarzyły się na świecie w ostatnich latach, upatruje się właśnie  

w niedostatecznym poziomie kultury bezpieczeństwa (Morrow, Koves, Barnes, 2014, p. 37-

47). W związku z powyższym wiele branż przemysłowych interesuje się kulturą bezpie-

czeństwa pod kątem możliwości wykorzystania jej do zapobiegania dużym awariom oraz 

wypadkom związanym z wykonywaniem rutynowych zadań (Cooper, 2000, p. 111-136).  

W niniejszym opracowaniu przeprowadzono badanie poziomu kultury bezpieczeństwa  

w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej. Celem badań było określenie poziomu kultury 

bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie, określenie obszarów wymagających poprawy 

oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu podwyższenie poziomu kultury 

bezpieczeństwa. Jako metodą badawczą posłużono się analizą literatury krajowej i zagranicznej 

oraz autorskim kwestionariuszem ankietowym. 

2. Wybrane narzędzia do badania poziomu kultury bezpieczeństwa 

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie ma żadnych przepisów ani wytycznych, które 

regulowałyby przeprowadzenie badań poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 

Nie ma żadnych norm, które w tym zakresie przedsiębiorstwo czy organizacja powinny 
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spełniać. Nie ma też ilościowych punktów odniesienia i uzyskane w trakcie badań wyniki służą 

raczej ocenie sytuacji i wskazaniu możliwości poprawienia stanu obecnego (Ejdys, 2010, s. 93). 

Badania kultury bezpieczeństwa w organizacji rozwijają się bardzo dynamicznie (Olekszak, 

2012, s. 181-189; Galwas-Grzeszkiewicz, Rzepecki, 2017, s. 99-107; Kowal, Gabryelewicz, 

Pietruszka, 2015, s. 418-426; Agwu, 2012, p. 70-82; Gunningham, Sinclair, 2014, p. 505-516). 

Naukowcy mierzyli poszczególne elementy kultury bezpieczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem czynników indywidualnych i organizacyjnych, co można było wykorzystać 

do przyszłych ocen. Ponadto kultura bezpieczeństwa, mimo braku wspólnej definicji, jest 

postrzegana jako dynamiczny, wieloaspektowy ogólny system składający się z indywidu-

alnych, inżynierskich i organizacyjnych modeli, dzięki którym organizacje mają większa 

szansę na zrozumienie, ocenę i dokonanie pozytywnych zmian w zakresie bezpieczeństwa  

w ramach własnej organizacji (Cole, Stevens-Adams, Wenner, 2013). Ocena poziomu kultury 

bezpieczeństwa stała się jednym z narzędzi do identyfikacji istniejących problemów, które 

wymagają poprawy w danym przedsiębiorstwie. Tym samym jest ona czynnikiem 

prowadzącym do uzyskania przewagi konkurencyjnej (Lis, 2013). 

Jako pierwszy poziom kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie opisał D. Zohar  

w 1980 roku (Zohar, 2008, p. 376-387). Swoje badania oparł na specjalnie przez siebie 

opracowanym kwestionariuszu. Znalazły się w nim pytania, które pozwalały ocenić stosunek 

pracowników do różnych aspektów pracy związanych z bezpieczeństwem. Dotyczyły one m.in. 

poziomu ryzyka pracy, szkoleń BHP oraz postawy kierownictwa wobec wyzwań i zagrożeń 

związanych z BHP. Zebrane wyniki zostały poddane analizie, a następnie został określony 

poziom kultury, który według Zohara jest cechą charakterystyczną każdej organizacji oraz 

determinuje poziom bezpieczeństwa pracy (Milczarek, 2000). 

Badania poziomu kultury bezpieczeństwa można dokonać za pomocą wielu narzędzi. 

Można dokonać obserwacji zachowań pracowników, przeprowadzić wywiad, dokonać  

analizy raportów z wypadków czy pomiarów środowiska pracy, przeprowadzić ankietę.  

Do najważniejszych narzędzi badających obszar kultury bezpieczeństwa można zaliczyć 

(Gabryelewicz, Sadłowska-Wrzesińska, Kowal, 2015, s. 396-406): 

 Lista kontrolna do oceny kultury bezpieczeństwa – zawiera 20 stwierdzeń, na które 

udziela się odpowiedzi „tak”, „nie” lub „nie wiem”. Może być stosowana przez 

niedoświadczonych użytkowników, ponieważ jej struktura jest łatwa, a system 

obliczania wyników nie sprawia problemu. Wadą tej metody są rozbudowane, złożone 

pytania. 

 Lista pytań kontrolnych dotycząca rozumienia kultury – narzędzie składa się z kilku 

list, dzięki którym możliwe jest rozpoznanie słabych i mocnych stron kultury 

bezpieczeństwa. Wadą jest brak polskiej wersji językowej i opisowy charakter list. 

 Zestaw narzędzi do oceny klimatu bezpieczeństwa – zawiera 42 pytania podstawowe. 

Badanie to stanowi połączenie metodologii ilościowej i jakościowej i opiera się na 

zasadzie triangulacji. Może stanowić problem dla niedoświadczonych użytkowników. 
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 Narzędzie do oceny bezpieczeństwa i higieny inżynierii eksploatacji – składa się  

z 3 ankiet, z których każda z nich skierowana jest do innej grupy pracowników. 

Narzędzie to można stosować zarówno w małych, jak i dużych organizacjach. Wadą 

jest brak uniwersalności. 

 Ankieta dotycząca klimatu bezpieczeństwa w miejscu pracy w krajach nordyckich – 

zawiera 50 pytań. Jest uniwersalna, istnieje w polskiej wersji językowej i może być 

zastosowana w różnych sektorach gospodarki. Wadą jest złożoność pytań i skompliko-

wana interpretacja wyników. 

 Wskazówki do stosowania w celu poprawy kultury bezpieczeństwa wg MAEA – 

obejmuje trzy etapy rozwoju kultury bezpieczeństwa. Przy opracowywaniu i analizie 

potrzebna jest pomoc ekspertów. 

Kultura bezpieczeństwa przedsiębiorstwa to charakterystyczny dla większości pracow-

ników stan świadomości, funkcjonujące normy postępowania w sytuacji zagrożenia oraz 

postrzeganie zagrożeń. Na kulturę bezpieczeństwa składają się wartości przypisywane zdrowiu 

i życiu, postawy pracowników wobec bezpieczeństwa oraz ogólnie przyjęte normy 

postępowania w zakresie bezpieczeństwa (https://www.portalbhp.pl/…). 

Poziom kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie określa się jako wysoki/niski lub 

pożądany/niepożądany. Cechy niskiej i wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 

przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. 

Cechy niskiej i wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 

Niska kultura bezpieczeństwa Wysoka kultura bezpieczeństwa 

 brak zainteresowania kierownictwa 

kwestiami bezpieczeństwa 

 zaangażowanie kierownictwa i pracowników w sprawy BHP 

 niska waga spraw BHP w systemie 

wartości organizacji 

 bezpieczeństwo traktowane jako podstawowa wartość 

 niestosowanie się do przepisów BHP  poczucie osobistej odpowiedzialności za sprawy 

bezpieczeństwa 

 brak odpowiedniej komunikacji  swobodna komunikacja 

 brak odpowiednich szkoleń  odpowiednie szkolenia 

 popieranie ryzykownych zachowań  systematyczna ocena ryzyka zawodowego oraz monitorowanie 

zachowań pracowników 

 niestosowanie zabezpieczeń i sprzętu 

ochrony osobistej 

 inspekcje BHP 

 brak współpracy (współzawodnictwo)  współpraca 

Źródło: oprac. na podstawie: (Gembalska-Kwiecień, 2012). 

Pierwszym krokiem do poprawy stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie powinno być 

przeprowadzenie odpowiedniego badania, na podstawie którego możliwe będzie określenie 

istniejącego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz wskazanie obszarów, które wymagają 

analizy oraz poprawy. Takie badanie wymaga udziału większości pracowników. Można je 

przeprowadzić za pomocą odpowiednich kwestionariuszy lub wywiadów z pracownikami.  

Przy opracowywaniu ankiety badającej poziom kultury bezpieczeństwa należy wziąć pod 
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uwagę wszystkie elementy, które w sobie zawiera, tj. m.in. zaangażowanie kierownictwa  

i pracowników, świadomość pracowników, postawa wobec przepisów bhp, edukacja  

i szkolenia, troska o bezpieczeństwo własne i innych, komunikacja oraz reakcja na występujące 

problemy.  

3. Badanie kultury bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie 

Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie z sektora MŚP z branży motoryzacyjnej 

zlokalizowanym w województwie dolnośląskim1. Celem badania było określenie poziomu 

czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie,  

tj. zaangażowanie kierownictwa i pracowników w sprawy BHP, stosunek pracowników do 

wymagań BHP, świadomość pracowników w kwestii szkoleń BHP oraz wrażliwość 

pracownika na niewłaściwe zachowania popełniane przez współpracowników.  

Badane przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem, konstrukcją, testowaniem  

i produkcją układów napędowych, systemów podwozi samochodowych i elementów z nimi 

związanych, jak również wyrobów metalowych do pojazdów. Badane przedsiębiorstwo 

zatrudnia ok. 300 osób, w tym menadżerów, specjalistów oraz pracowników fizycznych. 

Przedsiębiorstwo składa się z następujących działów: inżynieria, metalurgia, finanse, 

produkcja, zakupy, HR, jakość oraz dział IT. Menadżerowie poszczególnych działów nadzorują 

pracę grupy specjalistów, którzy z kolei są przełożonymi pracowników fizycznych. Na czele 

przedsiębiorstwa stoi Dyrektor, który nadzoruje pracę menedżerów poszczególnych działów. 

W przedsiębiorstwie zatrudniony jest także specjalista do spraw BHP.  

Przedsiębiorstwo posiada certyfikat OHSAS 18001 na zgodność z normą BS OHSAS 

18001:2007. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BS OHSAS 18001:2007 

obejmuje swym zakresem wymagania zgodne z serią polskich norm PN-N-18000. Celem 

przedsiębiorstwa w zakresie BHP jest długookresowe zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia  

i życia pracowników oraz klientów. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  

BS OHSAS 18001:2007 pozwala identyfikować oraz analizować potencjalne zagrożenia,  

jak również oceniać związane z nimi ryzyko zawodowe. Uzyskane informacje w tym zakresie 

wykorzystuje się jako podstawę do projektowania działań i programów poprawy 

bezpieczeństwa pracy. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy określa 

odpowiedzialność w zakresie BHP oraz reguluje system szkoleń BHP dla pracowników. 

Narzędziem wykorzystanym do badania był autorski kwestionariusz ankietowy.  

Po przeprowadzeniu badania, w celu dokładniejszego rozpoznania problemów i podejścia do 

kwestii bezpieczeństwa pracy przeprowadzono wywiady z kilkoma pracownikami w celu 

                                                 
1 Zaprezentowana analiza jest częścią prac badawczych przeprowadzonych w ramach pracy magisterskiej inż. 

Angeliki Arendarskiej pt. „Analiza kultury bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie” (Wrocław, 2017). 
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doprecyzowania udzielanych w kwestionariuszu odpowiedzi. Badanie ankietowe zostało 

przeprowadzone wśród 150 pracowników. W badanej grupie znaleźli się menadżerowie, 

specjaliści oraz pracownicy fizyczni i liniowi. 

Kwestionariusz ankietowy składał się z 16 pytań odnoszących się do uwarunkowań 

społecznych oraz organizacyjnych w przedsiębiorstwie oraz metryczki, w której respondenci 

określali płeć, wiek, stanowisko oraz staż pracy. Pytania zostały sformułowane w sposób 

zwięzły i łatwy do zrozumienia, tak aby nie zniechęcić pracowników do jego wypełnienia.  

Do oceny ankiety zastosowano pięciostopniową skalę Likerta. Zastosowano następujące 

możliwe odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie, trudno 

powiedzieć. 

Pytania zostały skonstruowane w taki sposób, aby na podstawie odpowiedzi możliwe było 

określenie poziomu czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa. Pytania dotyczyły m.in. 

zaangażowania kierownictwa i pracowników w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosunku pracowników do wymagań BHP. Pozwoliły one ponadto określić, czy pracownicy 

utożsamiają się z polityką bezpieczeństwa panującą w przedsiębiorstwie. W ankiecie znalazły 

się też pytania związane ze świadomością pracowników w kwestiach bezpieczeństwa, które 

miały na celu sprawdzić, jaki jest stosunek pracowników do zagrożeń oraz czy dostrzegają 

zależność między zachowaniem pracownika a bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Ostatnia 

grupa pytań dotyczyła szkoleń BHP. Odpowiedzi na te pytania pośrednio wskazują,  

czy w przedsiębiorstwie szkolenia te realizowane są w odpowiedni sposób i czy dostatecznie 

przygotowują pracowników do objęcia określonego stanowiska pracy oraz bezpiecznego 

funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Poszczególne obszary tematyczne, a co za tym idzie – 

poszczególne pytania, odpowiadały określonym czynnikom określającym wysoką kulturę 

bezpieczeństwa. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 67% ze 150 pracowników stanowili mężczyźni. 

Wśród pracowników 56% stanowiły osoby w wieku 26-39 lat a 31% – w wieku 40-50 lat.  

W badanym przedsiębiorstwie przeważali pracownicy z długim stażem pracy – wśród 

ankietowanych ponad 60% to pracownicy o stażu pracy większym niż 12 lat. Większość 

pracowników, tj. 67% to pracownicy fizyczni.  

W celu dokonania analizy wyników badań, pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym 

podzielono na 5 grup. Każda z tych grup dotyczy innego czynnika składającego się na wysoką 

kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Są to: 

Grupa I – Świadomość pracowników. 

Grupa II – Szkolenia z zakresu BHP. 

Grupa III – Stosunek pracowników do wymagań BHP. 

Grupa IV – Zaangażowanie kierownictwa. 

Grupa V – Zaangażowanie pracowników. 
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Grupa I - Świadomość pracowników 

Pytania grupy I dotyczyły świadomości pracowników w obszarze bezpieczeństwa. 

Udzielone przez respondentów odpowiedzi przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. 

Odpowiedzi na pytania grupy I – Świadomość pracowników 

Pytanie 

Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 

nie 

Trudno 

powiedzieć 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

Czy uważa Pani/Pan,  

że poczucie 

bezpieczeństwa jest 

ważne w pracy? 

88 59 62 41 0 0 0 0 0 0 

Czy uważa Pani/Pan,  

że gdyby przepisy BHP 

przestały obowiązywać 

i pracownicy 

wykonywaliby pracę 

wg własnego uznania to 

wypadków byłoby 

więcej? 

70 47 43 29 10 0 0 0 27 18 

Czy zgadza się Pani/Pan 

ze stwierdzeniem, że 

najczęstszą przyczyną 

wypadków przy pracy 

jest nieprawidłowe 

zachowanie 

pracownika? 

23 15 74 49 24 16 7 5 22 15 

Źródło: opracowano na podstawie wyników badań. 

Jak wynika z tabeli, wszyscy badani pracownicy wskazali, że poczucie bezpieczeństwa  

w pracy jest dla nich ważne. Z przeprowadzonego dodatkowo wywiadu wywnioskowano,  

że pracownicy pod pojęciem „bezpieczeństwo w pracy” rozumieją głównie poczucie braku 

zagrożenia, które mogłoby mieć wpływ na ich zdrowie lub życie. Nieliczni odpowiedzieli,  

że stwierdzenie to oznacza dla nich poczucie stabilności pod względem gwarancji świadczeń  

i zarobków. Kolejne dwa pytania z tej grupy, tj. „Czy uważa Pani/Pan, że gdyby przepisy BHP 

przestały obowiązywać i pracownicy wykonywaliby pracę według własnego uznania to 

wypadków byłoby więcej?” oraz „Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że najczęstszą 

przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe zachowanie pracownika?” miały pokazać, 

czy respondenci dostrzegają zależność między zachowaniem pracownika a bezpieczeństwem 

w pracy. Odpowiedzi na te pytania zsumowano i przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Czy zachowanie pracownika ma wpływ na bezpieczeństwo w pracy? Źródło: opracowano 

na podstawie wyników badań. 

Zdecydowana większość (70%) respondentów dostrzegła zależność między zachowaniem 

pracownika a bezpieczeństwem w pracy. Tylko 14% ankietowanych nie dostrzegło tej 

zależności. Świadczy to o wysokiej świadomości pracowników o ich wpływie na bezpie-

czeństwo pracy, że to właśnie ich postawa kreuje poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 

Zdają sobie również sprawę, że wszelkie ryzykowne zachowania przez nich podejmowane 

oddziałują na bezpieczeństwo wszystkich. 

Grupa II – Szkolenia z zakresu BHP 

Pytania grupy II dotyczyły szkoleń z zakresu BHP. Wskazują one na to, czy w przedsię-

biorstwie szkolenia z zakresu BHP realizowane są w odpowiedni sposób i czy dostatecznie 

przygotowują pracowników do objęcia określonego stanowiska pracy i bezpiecznego funkcjo-

nowania w przedsiębiorstwie. Udzielone przez respondentów odpowiedzi przedstawiono  

w tabeli 3.  

Tabela 3. 

Odpowiedzi na pytania grupy II – Szkolenia z zakresu BHP 

Pytanie 

Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 

nie 

Trudno 

powiedzieć 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

Czy szkolenia z zakresu 

BHP zapewniają 

wystarczającą wiedzę? 

30 20 110 73 1 1 0 0 9 6 

Czy szkolenia z zakresu 

BHP są ciekawe?  
0 0 76 51 49 33 20 13 5 3 

Czy uważa Pani/Pan, że 

wymagania dotyczące 

BHP są komunikowane 

w sposób jasny  

i zrozumiały dla 

wszystkich? 

17 11 92 61 7 5 2 1 32 21 
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cd. tabeli 3. 

Czy uważa Pani/Pan, że 

posiada wystarczająca 

wiedzę dotyczącą BHP 

oraz wie w jaki sposób 

wykonywać swoją 

pracę bezpiecznie? 

49 33 101 67 0 0 0 0 0 0 

Czy jest Pani/Pan 

świadoma /świadomy 

zagrożeń jakie 

występują na 

stanowisku pracy, na 

którym Pani/Pan 

pracuje? 

50 33 100 67 0 0 0 0 0 0 

Źródło: opracowano na podstawie wyników badań 

Zdecydowana większość pracowników (93%) uważa, że szkolenia z zakresu BHP 

zapewniają wystarczającą wiedzę. Ma to odzwierciedlenie w pytaniach odnoszących się do 

posiadanej wiedzy o bezpieczeństwie. Nikt z grupy ankietowanych pracowników nie 

odpowiedział negatywnie na pytanie dotyczące posiadania wystarczającej wiedzy z zakresu 

BHP. Wszyscy pracownicy zgodnie twierdzili, że wiedzą, w jaki sposób wykonywać swoją 

pracę bezpiecznie. Zatrudnieni są świadomi zagrożeń, jakie występują na ich stanowisku pracy.  

W dalszej kolejności zapytano respondentów o atrakcyjność przekazywania informacji na 

temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Według 51% pracowników szkolenia BHP są 

prowadzone w ciekawy sposób, jednak aż 46% uważa, że tak nie jest. Strukturę odpowiedzi na 

to pytanie przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Czy szkolenia z zakresu BHP są ciekawe? Źródło: opracowano na podstawie wyników 

badań. 

Z dodatkowych informacji uzyskanych podczas wywiadu z pracownikami stwierdzono,  

że pracownicy czują się znużeni podczas 8-godzinnego szkolenia BHP. Według nich treść 

szkolenia przedstawiana jest w zbyt teoretyczny sposób i jest jej zbyt dużo. Szkolenia BHP 

prowadzone w firmie mają formę wykładów. Według respondentów osoba odpowiedzialna za 

szkolenia rzadko posługuje się realistycznymi przykładami czy filmami instruktażowymi, które 

zachęciłyby pracowników do czynnego udziału w szkoleniach.  
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W kolejnym pytaniu ankietowani odpowiadali czy wymagania dotyczące BHP są 

komunikowane przez przełożonych w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich. Odpowiedzi 

przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Czy wymagania dotyczące BHP są komunikowane w sposób jasny i zrozumiały dla 

wszystkich? Źródło: opracowano na podstawie wyników badań. 

Odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak” stanowią 73% wszystkich odpowiedzi. 

Wynika z tego, że przełożony przekazuje informacje dotyczące BHP w sposób zrozumiały  

i niebudzący wątpliwości. Odpowiedź „trudno powiedzieć” zaznaczyło 21% spośród 

ankietowanych pracowników. Wielu z nich tłumaczyło, że nie są w stanie ocenić, czy inni 

pracownicy rozumieją przekazywane wymagania BHP. 

Grupa III – Stosunek pracowników do wymagań BHP 

Pytania grupy III dotyczyły stosunku pracowników do wymagań BHP. Na podstawie 

udzielonych przez nich odpowiedzi możliwa jest ocena, czy pracownicy dostrzegają słuszność 

wdrażania przepisów i zasad BHP oraz czy dostosowują się do nich. Udzielone przez 

respondentów odpowiedzi przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. 

Odpowiedzi na pytania grupy III – Stosunek pracowników do wymagań BHP 

Pytanie 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 

nie 

Trudno 

powiedzieć 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

Czy uważa Pani/Pan, że 

wszystkie procedury BHP 

wymagane na Pani/Pana 

stanowisku są potrzebne? 

3 2 49 33 64 43 7 5 27 18 

Czy przepisy BHP 

komplikują wykonywaną 

pracę? 
28 19 56 37 41 27 0 0 25 17 

Czy zdarzyło się 

Pani/Panu złamać 

przepisy BHP w celu 

wykonywania swojej 

pracy szybciej? 

8 5 73 49 48 32 15 10 6 4 

Źródło: opracowano na podstawie wyników badań. 
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Jak wynika z powyższej tabeli, w tym obszarze zauważono największe rozbieżności  

w odpowiedziach udzielanych przez pracowników, dlatego też, dla lepszego zobrazowania 

zastosowano odpowiedzi na każde pytanie przedstawiono na rysunkach. 

Pytanie: „Czy wszystkie procedury wymagane na stanowisku są potrzebne?” pozwala 

określić czy pracownicy są przekonani o słuszności panujących przepisów i zasad BHP. 

Odpowiedzi przedstawiono na rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Czy wszystkie procedury BHP wymagane na stanowisku są potrzebne? Źródło: opracowano 

na podstawie wyników badań. 

Tylko 34% spośród ankietowanych jest przekonanych o słuszności wymaganych procedur 

BHP na stanowisku pracy. Odmienne zdanie ma aż 48% respondentów. Ma to związek  

z kolejnym pytaniem: Czy przepisy i zasady BHP komplikują wykonywaną pracę? (rys. 5). 

 

Rysunek 5. Czy przepisy i zasady BHP komplikują wykonywaną pracę? Źródło: opracowano na 

podstawie wyników badań. 

Zdaniem ankietowanych pracowników przepisy i zasady BHP komplikują wykonywaną 

pracę. Opowiedziało się za tym stwierdzeniem aż 56% respondentów. Tylko dla 27% 

pracowników przepisy i zasady BHP nie komplikują wykonywanej pracy.  

Po przeprowadzonym wywiadzie z pracownikami stwierdzono, że według większości  

z nich przepisy i zasady BHP na stanowisku przeszkadzają w wykonywanej pracy. Pracownicy 
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twierdzą, że tempo wykonywanej pracy byłoby szybsze, gdyby nie procedury BHP. Wielu  

z nich przyznało, że uproszczone procedury BHP zwiększyłby również komfort pracy. 

W dalszej kolejności zapytano respondentów, czy zdarzyło im się złamać przepisy i zasady 

BHP w celu szybszego wykonania swojej pracy. Wyniki przedstawiono na rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Czy zdarzyło się Pani/Panu złamać przepisy i zasady BHP w celu szybszego wykonania 

swojej pracy? Źródło: opracowano na podstawie wyników badań. 

Większość ankietowanych (54%) przyznała się do nieprzestrzegania przepisów i zasad 

BHP w celu szybszego wykonania pracy. Po przeprowadzeniu wywiadu wśród pracowników 

stwierdzono, że zatrudnieni nie stosują się głównie do poruszania się wyznaczonymi ścieżkami 

dla pieszych oraz zachowania porządku na stanowisku pracy. Pracownicy nie wykazują przy 

tym świadomości stwarzania zagrożenia. Według nich czynniki te mają mały wpływ na 

bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie. 

Grupa IV – Zaangażowanie kierownictwa 

Pytania grupy IV dotyczyły zaangażowania kierownictwa w sprawy BHP. Pod uwagę 

wzięto kierownictwo najwyższego szczebla oraz bezpośrednich przełożonych. Odpowiedzi 

pozwoliły ocenić, czy kierownictwo dba o bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoich 

pracowników, a tym samym czy daje dobry przykład w stosowaniu przepisów i zasad BHP. 

Udzielone przez respondentów odpowiedzi przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. 

Odpowiedzi na pytania grupy IV – Zaangażowanie kierownictwa 

Pytanie 

Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 

nie 

Trudno 

powiedzieć 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

Czy w przedsiębiorstwie 

kładzie się duży nacisk 

na bezpieczeństwo  

i higienę pracy? 

21 14 113 75 7 5 0 0 9 6 

Czy Pani/Pana 

przełożeni przestrzegają 

przepisów BHP? 

6 4 102 68 19 13 10 7 13 9 
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cd. tabeli 3. 

Czy Pani/Pana 

bezpośredni przełożony 

na bieżąco kontroluje 

bezpieczne warunki 

pracy? 

4 3 37 25 64 43 8 5 37 25 

Źródło: opracowano na podstawie wyników badań 

W opinii większości respondentów (89%) w przedsiębiorstwie kładzie się duży nacisk na 

bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracownicy dostrzegają, że przełożeni stosują się do przepisów 

BHP (72%).  

Na pytanie o bieżącą kontrolę bezpiecznych warunków pracy przez bezpośredniego 

przełożonego pracownicy udzielili dość zróżnicowane odpowiedzi. Wyniki przedstawiono na 

rysunku 7. 

 

Rysunek 7. Czy bezpośredni przełożony na bieżąco kontroluje bezpieczne warunki pracy? Źródło: 

opracowano na podstawie wyników badań. 

Jak wynika z powyższego rysunku, zdaniem pracowników bezpośredni przełożeni raczej 

nie kontrolują bezpiecznych warunków pracy (42% odpowiedz). Odpowiedzi zdecydowanie 

tak i raczej tak udzieliło w sumie 28% ankietowanych. Po dokładniejszej analizie stwierdzono, 

że bezpośredni przełożeni reagują dopiero w chwili, gdy pracownik zgłosi sytuację stwarzającą 

zagrożenie. 

Grupa V – Zaangażowanie pracowników 

Pytania z grupy V dotyczą zaangażowania pracowników. Respondenci pytani są o to czy 

znaleźli się w sytuacji kiedy zostali pouczeni przez współpracownika, gdy wykonywali swoją 

pracę w sposób niebezpieczny oraz czy sami zwrócili współpracownikowi uwagę w takiej 

sytuacji. Odpowiedzi dają pogląd na to, czy pracownicy angażują się na rzecz wspólnego 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wyniki przedstawiono w tabeli 6.  
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Tabela 6. 

Odpowiedzi na pytania grupy V – Zaangażowanie pracowników 

Pytanie 
Tak Nie 

liczba % liczba % 

Czy zdarzyło się Pani/Panu pouczyć współpracownika widząc, że 

wykonuje swoją pracę w sposób niebezpieczny? 
59 39 91 61 

Czy zdarzyło się, że współpracownik pouczył Panią/Pana widząc, 

że wykonuje Pani/Pan swoją pracę w sposób niebezpieczny? 
24 16 126 84 

Źródło: opracowano na podstawie wyników badań 

Odpowiedzi na powyższe pytania zsumowano i przedstawiono na rysunku 8. 

 

Rysunek 8. Czy pracownicy pouczają się wzajemnie widząc, że praca jest wykonywana w sposób 

niebezpieczny? Źródło: opracowano na podstawie wyników badań. 

Większość (72%) z grupy ankietowanych pracowników przyznaje, że pracownicy nie 

pouczają się wzajemnie widząc, że praca wykonywana przez współpracownika sprawia 

niebezpieczeństwo. Pracownicy dodają, że skupiają się na własnej pracy i nie dostrzegają 

błędów popełnianych przez współpracownika.  

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w wybranym przedsiębiorstwie 

uzyskanych w pięciu badanych grupach czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa 

można wskazać następujące wnioski: 

 pracownicy są świadomi wagi poczucia bezpieczeństwa w pracy i zdają sobie sprawę 

ze swojego wpływu na bezpieczeństwo w pracy, 

 szkolenia z zakresu BHP zapewniają wystarczającą wiedzę, chociaż nie są zbyt 

ciekawe, gdyż ich treść przekazywana jest w sposób zbyt teoretyczny, 

 pracownicy posiadają wystarczającą wiedzę dotyczącą BHP oraz są świadomi zagrożeń 

występujących na stanowisku pracy, 

 wymagania BHP są komunikowane w sposób jasny i zrozumiały, 

 pracownicy w większości nie dostrzegają słuszności wdrażania przepisów i zasad BHP, 

 większość pracowników uważa, że procedury BHP komplikują i spowalniają 

wykonywaną przez nich pracę i przyznała się, że zdarzyło im się złamać przepisy  

i zasady BHP w celu szybszego wykonania pracy, 
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 kierownictwo przestrzega przepisów i zasad BHP oraz wykazuje zaangażowanie w tym 

obszarze, 

 warunki pracy nie są na bieżąco kontrolowane przez bezpośrednich przełożonych, 

 zdaniem większości pracowników w przedsiębiorstwie kładzie się duży nacisk na 

bezpieczeństwo i higienę pracy, 

 pracownicy wykazują raczej indywidualne podejście do bezpieczeństwa, gdyż  

w zdecydowanej większości nie pouczają się wzajemnie, gdy widzą, że praca jest 

wykonywana w sposób niebezpieczny. 

4. Podsumowanie 

Na podstawie badań przeprowadzonych w wybranym przedsiębiorstwie z sektora MŚP  

z branży motoryzacyjnej oraz analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, że nie wszystkie 

czynniki kształtujące kulturę bezpieczeństwa w badanym przedsiębiorstwie są na wymaganym 

poziomie. Kultura bezpieczeństwa w badanym przedsiębiorstwie nie spełnia wszystkich 

wymagań, aby osiągnąć wysoki poziom. 

Badania wykazały, iż pracownicy są świadomi wagi bezpieczeństwa w procesie pracy oraz 

zdają sobie sprawę ze swojego wpływu na bezpieczeństwo pracy. Czują się przygotowani do 

bezpiecznego wykonywania pracy i bezpiecznego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Jednak 

mimo tych deklaracji na dalszym etapie badania nie wykazano, żeby pracownicy czuli osobistą 

potrzebę uczestniczenia w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy. Na podstawie uzyskanych 

wyników można zauważyć, że odpowiednio sformułowana i wdrożona polityka bezpie-

czeństwa nie gwarantuje bezpiecznej pracy zgodnie z jej założeniami. Pracownicy uważają 

procedury BHP jako czynnik przeszkadzający w codziennej pracy. Wielu z nich przyznało,  

że zdarzało im się nie stosować do przepisów i zasad BHP i nie uznali tego za coś 

niestosownego. Taka sytuacja może być wynikiem tego, że większość pracowników  

w przedsiębiorstwie ma długi staż pracy i może pewne zadania wykonywać w sposób rutynowy, 

nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Większość respondentów odpowiedziała,  

że kierownictwo stosuje się do przepisów i zasad BHP oraz wykazuje zaangażowanie w tym 

kierunku. Można więc założyć, że pracownicy mają dobry przykład ze strony swoich 

przełożonych. Być może problem tkwi w braku bieżącej kontroli warunków pracy przez 

bezpośrednich przełożonych. Pracownicy nie czując obawy przed kontrolą pozwalają sobie na 

podejmowanie ryzykownych zachowań. Należy podkreślać pracownikom, że nie ma żadnego 

usprawiedliwienia na jakiekolwiek odstępstwa od przepisów i zasad BHP. Niemniej jednak 

bezpośredni przełożeni powinni wykazywać większe zaangażowanie w bieżącą kontrolę 

warunków pracy.  
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Obszary związane z kulturą bezpieczeństwa, które głównie wymagają głębszej analizy  

i poprawy w badanym przedsiębiorstwie to przede wszystkim stosunek pracowników do 

wymagań BHP oraz zaangażowanie pracowników w kwestie z bezpieczeństwa pracy. Należy 

podjąć działania w celu uświadomienia pracowników, jaka jest ich rola w procesie 

kształtowania kultury bezpieczeństwa oraz jak ważna jest odpowiedzialność nie tylko za siebie, 

ale i za każdą osobę zatrudnioną w danym przedsiębiorstwie. Jednym z rozwiązań w tym 

obszarze mogłaby być zmiana formuły szkoleń BHP, w trakcie których – poprzez ćwiczenia 

praktyczne czy filmy instruktażowe – wskazywano by pracownikom, jak ważne jest ich 

zaangażowanie i odpowiedzialność w obszarze bezpieczeństwa za całą społeczność przedsię-

biorstwa. Warto rozważyć również opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu 

motywacyjnego, który mógłby stać się bodźcem do większego przestrzegania przepisów i zasad 

BHP, a tym samym kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa w badanym 

przedsiębiorstwie.  

Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Odpowiednie kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i praco-

dawców jest obecnie bardzo ważnym elementem procesu zarządzania przedsię-

biorstwem. 

2. Pracownicy badanego przedsiębiorstwa są świadomi swojego wpływu na ogólne 

bezpieczeństwo w pracy, a najwyższe kierownictwo jest dla nich przykładem pod 

względem bezpieczeństwa. 

3. Większość pracowników uważa, że procedury BHP przeszkadzają w codziennej pracy, 

a warunki pracy nie są na bieżąco kontrolowane przez bezpośrednich przełożonych. 

4. Najważniejsze zmiany w przedsiębiorstwie powinny dotyczyć poprawy atrakcyjności 

szkoleń BHP oraz wdrożenia odpowiedniego systemu motywacyjnego, zachęcającego 

pracowników do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP.  

Na zakończenie warto dodać, że kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie tworzą ludzie. 

Poprzez swoją postawę i zachowania wpływają na kształtowanie warunków pracy. Kultura 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie ma silne powiązanie z kulturą osobistą każdego 

pracownika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że człowiek o niskiej osobistej kulturze 

bezpieczeństwa będzie powielał swoje zachowania w miejscu pracy. Dlatego ważne jest 

odpowiednie kształcenie w obszarze bezpieczeństwa już na etapie szkolnym, by uwrażliwić 

przyszłych pracowników na problematykę bezpieczeństwa pracy. 

Odpowiednio ukształtowana kultura bezpieczeństwa przynosi wiele korzyści. Poprzez 

eliminowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych możliwe jest minimalizowanie strat. 

Zwiększa się jakość i wydajność pracy. Kultura bezpieczeństwa jest elementem budującym 

wizerunek przedsiębiorstwa zarówno wśród pracowników jak i klientów i partnerów 

biznesowych. To z kolei przekłada się na korzyści ekonomiczne i sukces przedsiębiorstwa.  
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