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* Korespondencja 

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu przedstawiono znaczenie kształtowania kultury 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie w aspekcie przyczyn wypadków przy pracy oraz oceny 

ryzyka zawodowego. Zwrócono uwagę przede wszystkim na różne poziomy kultury 

bezpieczeństwa, a więc analizę tej problematyki na płaszczyźnie społeczeństwa, przedsię-

biorstwa oraz jednostki, jak również wskazano na związek pomiędzy kulturą bezpieczeństwa  

a ilością oraz przyczynami wypadków przy pracy w Polsce. Wyszczególniono ponadto 

czynniki, które kształtują kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, zarówno na poziomie 

zarządzania, jak również samych pracowników. 

Słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy, przyczyny 

wypadków. 

THE IMPORTANCE OF THE SAFETY CULTURE SHAPING  

IN A COMPANY 

Abstract: This study presents the importance of shaping of the safety culture in the company 

in the aspect of causes of accidents at work and occupational risk assessment. Special attention 

was paid to the different levels of safety culture, ie the analysis of this issue at the level of 

society, company and individuals, as well as the relationship between the safety culture and the 

number and causes of accidents at work in Poland. The factors that shape the safety culture in 

the enterprise, both at the management level as well as the employees themselves, are also 

specified. 

Keywords: safety culture, occupational risk, accidents at work, causes of accidents. 
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1. Wstęp 

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych i podstawowych potrzeb każdego człowieka. 

Ludzie chcą żyć i pracować bezpiecznie, co przekłada się na ich prawidłowy rozwój fizyczny, 

osobowy, psychiczny oraz emocjonalny. Stosunek człowieka do pracy przeszedł na przestrzeni 

lat pewnego rodzaju transformację. Dla osób podejmujących pracę, obok wysokości zarobków, 

coraz bardziej istotne staje się także poczucie bezpieczeństwa pracy, rozumiane jako pewność 

posiadania zatrudnienia oraz poczucie braku zagrożenia dla życia i zdrowia podczas 

wykonywania obowiązków pracowniczych. Jest to z kolei związane z rosnącym znaczeniem 

poziomu jakości życia pracowników w skutecznym osiąganiu przez nich celów przedsię-

biorstwa i wyzwalaniu ich wewnętrznej motywacji (Zymonik, Hamrol, Grudowski, 2013,  

s. 264) oraz zadowolenia z wykonywanej pracy. Prawidłowy oraz utrzymywany na 

odpowiednio wysokim poziomie system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

niewątpliwie stał się wyzwaniem dla zarządzających, którzy muszą również nadążyć za stale 

zmieniającymi się przepisami prawnymi w tym obszarze. Poszukiwanie nowych, lepszych 

rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa zajmuje ważne miejsce w procesie zarządzania każdym 

przedsiębiorstwem, w którym kierownictwu zależy na poprawie warunków pracy oraz na 

zminimalizowaniu prawdopodobieństwa wypadków przy pracy.  

W dzisiejszych czasach każdy pracodawca powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna 

jest problematyka bezpieczeństwa pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, obok 

zarządzania jakością i środowiskiem stało się nieodłącznym elementem kompleksowego 

systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Wiele z nich podejmuje się wdrożenia i ciągłego 

doskonalenia systemów zarządzania, w tym m.in. systemu zarządzania bezpieczeństwem  

i higieną pracy. Jak wykazują badania (Galwas-Grzeszkiewicz, Rzepecki, 2017, s. 105),  

w przedsiębiorstwach z wdrożonym sformalizowanym i certyfikowanym systemem 

zarządzania BHP poziom kultury bezpieczeństwa pracy jest wyższy niż w jednostkach 

niekorzystających z takiego systemu. Bezpieczeństwo to nie tylko odpowiedni stan techniczny 

maszyn i urządzeń, ale przede wszystkim normy, wartości, przekonania i sposoby 

postępowania wyuczone przez pracowników (http://www.ilo.org/…), które właśnie tworzą 

tzw. kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa 

może być czynnikiem wyróżniającym przedsiębiorstwo i wpłynąć na uzyskanie przewagi 

konkurencyjnej (Lis, 2013, s. 14), gdyż ma ona wpływ m.in. na jakość wytwarzanych 

produktów i usług oraz na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Biorąc powyższe pod uwagę 

można stwierdzić, iż problematyka kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie ma duże 

znaczenie w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracownika 

w środowisku pracy.  

W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką kultury 

bezpieczeństwa, które będą stanowiły punkt wyjścia do przeprowadzenia badań poziomu 
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kultury bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie. Metodą badawczą jest przegląd 

literatury z obszaru kultury bezpieczeństwa. Celem opracowania jest przedstawienie 

najważniejszych informacji dotyczących problematyki kultury bezpieczeństwa, czynników na 

nią wpływających oraz różnych poziomów, na jakich kultura bezpieczeństwa może i powinna 

być kształtowana. Ma to fundamentalne znaczenie dla dokonania oceny poziomu ryzyka  

w przedsiębiorstwie. 

2. Kultura bezpieczeństwa pracy 

W niniejszym opracowaniu punktem wyjścia do dalszych rozważań jest stwierdzenie,  

że bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Obecnie trudno 

byłoby wskazać jakikolwiek obszar działalności człowieka, w którym kwestie związane  

z bezpieczeństwem nie odgrywałyby kluczowej roli. Zagadnienie to zostało po raz pierwszy 

ujęte w sposób systemowy w 1954 roku przez amerykańskiego psychologa Abrahama 

Maslowa, który opracował tzw. piramidę potrzeb (rys. 1) (Maslow, 1943, p. 370-396). 

Bezpieczeństwo rozumiane jest w tych rozważaniach jako poczucie braku ryzyka utraty czegoś, 

co jest dla podmiotu bardzo cenne – życia, zdrowia, pracy, szacunku oraz dóbr materialnych  

i niematerialnych. Według Maslowa potrzeby wyższego rzędu mogą zostać zaspokojone tylko 

wtedy, gdy zostaną zaspokojone potrzeby na niższym poziomie, do których zaliczane są 

potrzeby biologiczne oraz bezpieczeństwa. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym  

z podstawowych warunków niezbędnym do realizacji wyższych celów.  

Do lat 80. XX wieku wszelkie działania związane z bezpieczeństwem pracy zorientowane 

były na techniczne zabezpieczenie pracownika, uważanego za najbardziej krytyczny podmiot 

w całym procesie produkcyjnym. W tym okresie również wiele zachodnich przedsiębiorstw 

znalazło się w kryzysie. Mimo dużych nakładów pieniężnych na nowe technologie  

i udoskonalanie linii produkcyjnych, nie było widać efektów tych działań. Menedżerowie oraz 

naukowcy zaczęli badać przyczyny tego problemu. W trakcie badań przeprowadzonych  

w odnoszących sukcesy japońskich przedsiębiorstwach okazało się, że sukces ten ma swoje 

podstawowe przyczyny w odpowiedniej filozofii pracy. Właściwa atmosfera pracy, poczucie 

wspólnoty, przestrzeganie pewnych wartości, potrzeba współpracy na wszystkich szczeblach 

hierarchii to tylko niektóre z zasad obowiązujących w japońskich firmach. Zasady te stanowią 

istotę filozofii Kaizen (Imai, 2007, s. 27), która stała się podstawą powojennego sukcesu 

Japonii. Pracodawcy troszczyli się o swoich zatrudnionych i zapewniali im odpowiednie 

warunki pracy. W rezultacie tych badań zaczęto traktować zakłady pracy jako organizacje 

społeczne, które posiadają własną, specyficzną dla siebie kulturę (Marcinkowski, Zemfler, 

2008). Przyjmuje się, że to właśnie kultura organizacyjna jest podstawą teorii kultury 

bezpieczeństwa (Milczarek, 2000). 
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Rysunek 1. Piramida potrzeb Maslowa. Źródło: oprac. na podstawie: https://pl.wikipedia.org/ 

wiki/Hierarchia_potrzeb. 

W latach 70. i 80. XX w. w wielu polskich przedsiębiorstwach panowało przekonanie,  

że przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest nie jest konieczne. 

Skarżono się na nieprzydatność i niewygodę stosowania się do nich. Niestosowanie się do nich 

i brak sprzętu ochrony osobistej były normą wśród pracowników. Najważniejsza była 

wydajność pracowników. Natomiast poziom warunków ich pracy nie był dla pracodawców 

istotny. Działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach ograniczały 

się do wydawania odzieży roboczej, środków czystości oraz sporządzania protokołów 

powypadkowych. Bardziej wykwalifikowani pracownicy podejmowali się bardziej ryzykownej 

pracy. Brak funkcjonującego systemu zarządzania BHP oraz wzorców zachowań ze strony 

najwyższego kierownictwa nie sprzyjał bezpiecznej pracy (Milczarek, 2000). Trudno było 

wtedy mówić o jakiejkolwiek formie kultury bezpieczeństwa.  

Pojęcie „kultury bezpieczeństwa” po raz pierwszy pojawiło się po katastrofie w Czarnobylu 

w 1986 roku. Powołana do ustalenia przyczyn tego wypadku specjalna komisja użyła go  

w raporcie podając jako przyczynę katastrofy „niską kulturę bezpieczeństwa w elektrowni”. 

Rok później Brytyjski Komitet Wykonawczy do spraw BHP (Health and Safety Executive) 

przedstawił pierwszą definicję kultury bezpieczeństwa. Określono, że jest to rezultat 

indywidualnych i grupowych postaw, wartości, kompetencji, stylu i jakości zarządzania 
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bezpieczeństwem oraz wzorców zachowań panujących w organizacji (Health and Safety 

Executive, 1997, p. 14). Zgodnie z tą definicją kultura bezpieczeństwa określa, jaki jest 

stosunek pracowników do ryzyka i bezpieczeństwa oraz jakie wzorce i wartości są przez nich 

uznawane w tym zakresie za istotne. Inne, często wykorzystywane w Polsce określenie pojęcia 

kultury bezpieczeństwa wskazuje, iż jest to zbiór psychologicznych, społecznych i organiza-

cyjnych czynników uruchamiających lub podtrzymujących działania chroniące życie i zdrowie 

zarówno w pracy, jak i w czynnościach pozazawodowych (Studenski, 2000). Warto zauważyć, 

iż takie określenie kultury bezpieczeństwa jest szersze niż to określone przez Brytyjczyków, 

odnosi się bowiem nie tylko do obszaru przedsiębiorstwa. Obejmuje ono również działalność 

człowieka poza pracą, wliczając w to pobyt w domu, wypoczynek, podróże itd. 
Wielowymiarowość omawianego pojęcia pozwala na wyróżnienie trzech poziomów 

kultury bezpieczeństwa, tj. kultura bezpieczeństwa społeczeństwa, przedsiębiorstwa oraz 

jednostki (Marcinkowski, Zemfler, 2008). Kultura bezpieczeństwa społeczeństwa określa 

społeczny stosunek do ryzyka, czyli określenie, jakie normy postępowania w przypadku 

zagrożenia zdrowia i życia są akceptowane oraz jakie kroki są podejmowane, aby to ryzyko 

zminimalizować. Kultura bezpieczeństwa przedsiębiorstwa to wszelkie działania z zakresu 

BHP, które mają miejsce w zakładzie pracy. Określa ona sposób organizacji zadań i nadzoru 

nad personelem oraz kładzie duży nacisk na wyjaśnianie przyczyn wypadków. Ma na celu 

uświadomienie pracownikom realnych zagrożeń na stanowisku pracy oraz sposobów ich 

zapobiegania. Natomiast kultura bezpieczeństwa jednostki określa stosunek człowieka do 

problemu ochrony zdrowia i życia oraz obejmuje jego zachowania i postawę w sytuacjach 

zagrożenia. Jest ona związana z poczuciem osobistej odpowiedzialności każdego za sprawy 

bezpieczeństwa, przejawiającej się w codziennym życiu. Oczywiste więc jest, iż na poziom 

kultury bezpieczeństwa przedsiębiorstwa ma wpływ poziom kultury bezpieczeństwa 

poszczególnych pracowników.  
Z roku na rok zaczęto przykładać coraz większą wagę do edukacji i budowania świadomości 

potrzeby bezpiecznej pracy wśród pracowników. Z biegiem czasu zarówno świadomość 

pracodawców, jak i pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy powoli, lecz systema-

tycznie rosła. Przede wszystkim zmieniała się mentalność pracowników. Wysokość 

wynagrodzenia nie była już tak istotna, jak zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.  

W przedsiębiorstwach zaczęto sporządzać dokumentację na temat zagrożeń panujących na 

stanowiskach pracy, które stanowią punkt wyjścia do określenia ryzyka zawodowego. Coraz 

większą wagę zyskały szkolenia i kontrola środowiska pracy. Zachowania probezpieczne 

zostały przedłożone ponad ryzyko. Przyczyn wypadków poszukiwano nie tylko w problemach 

technologicznych, lecz przede wszystkim w czynnikach ludzkich i społeczno-organizacyjnych. 

Równocześnie zdefiniowano pojęcia niskiej i wysokiej kultury bezpieczeństwa. Wysoką 

kulturę bezpieczeństwa charakteryzują m.in. następujące cechy: bezpieczeństwo traktowane  

w przedsiębiorstwie jako podstawowa wartość, zaangażowanie i przewodnictwo kierownictwa, 

zaangażowanie oraz partycypacja i delegowanie uprawnień dla pracowników, poczucie 
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osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, swobodna  

i otwarta komunikacja, szkolenia BHP dostosowane do specyfiki pracy i potrzeb pracowników 

(Żurakowski, 2015, s. 324-325). Natomiast niski poziom kultury bezpieczeństwa oznacza 

głównie brak zainteresowania zarządzających kwestiami bezpieczeństwa, niestosowanie się 

pracowników do przepisów prawnych i przepisów BHP, popieranie przez kierownictwo 

ryzykownych zachowań wśród pracowników oraz niestosowanie środków ochrony zbiorowej  

i sprzętu ochrony osobistej (Studenski, 2000; Milczarek, 2002; Gembalska-Kwiecień, 

Kółkowska, 2005).  

3. Kultura bezpieczeństwa a wypadki przy pracy 

Jak wspomniano wcześniej, kultura bezpieczeństwa to wszelkie działania z zakresu  

BHP podejmowane w przedsiębiorstwie, w tym m.in. analiza przyczyn wypadków przy pracy 

oraz budowanie świadomości pracowników nt. realnych zagrożeń w środowisku pracy.  

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika (http://stat.gov.pl/…2016; 

http://stat.gov.pl/…2017), że główną przyczyną wypadków przy pracy jest czynnik ludzki. 

Wiąże się z tym m.in. nieznajomość przepisów i zasad BHP, lekceważenie zagrożenia oraz brak 

nawyku stosowania przepisów i zasad BHP. Z kolei wskazano powyżej, iż to przede wszystkim 

pracownicy, ich postawa i wartości, którymi się kierują oraz świadomość poczucia zagrożenia 

należą do podstawowych czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa w przedsię-

biorstwie. Dlatego też celem kształtowania kultury bezpieczeństwa jest wypracowanie wśród 

pracowników takich zachowań, które pozwolą chronić zdrowie i życie własne oraz innych. 

Warto na tym tle przedstawić dane statystyczne dotyczące ilości wypadków przy pracy  

w naszym kraju oraz przyczyn tych wypadków. 

Na rysunku 2 przedstawiono liczbę wypadków przy pracy w Polsce w latach 1997-2017. 

Średnia liczba wypadków przypadająca na 1000 pracowników wynosi ok. 8,0 i ma raczej 

tendencję stałą. Niezbędne wydają się dalsze działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Jednak skuteczna realizacja tego postulatu poprzez wykorzystanie 

technicznych środków ochrony zbiorowej czy tez ochron osobistych jest działaniem  

o niewielkiej efektywności, na co wskazują statystyki wypadkowe w Polsce. Podstawowym 

kierunkiem dla realizacji tego zadania jest tutaj bez wątpienia wzrost kultury bezpieczeństwa 

wśród zatrudnionych pracowników. 
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Rysunek 2. Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 1997-2017 na 1000 pracowników  

(tzw. wskaźnik wypadkowości). Źródło: oprac. na podstawie danych GUS. 

Najogólniej rzecz ujmując, źródła niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą 

związane są z czynnikami technicznymi, organizacyjnymi oraz ludzkimi. Ze statystyk 

Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ostatnich kilku latach główną przyczyną wypadków 

przy pracy w Polsce jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika, co stanowi prawie 70% 

przyczyn wszystkich zdarzeń wypadkowych (http://stat.gov.pl/…2017). Dopiero na dalszych 

miejscach pojawia się niewłaściwa organizacja pracy (ok. 20%) oraz niewłaściwy stan czynnika 

materialnego (ok. 10%) (rys. 3). Ilościowa struktura tych przyczyn jest praktycznie niezmienna 

od wielu lat. Warto zaznaczyć, iż PIP nie analizuje w większości przypadków przyczyn zdarzeń 

wypadkowych, lecz powyższe statystyki opiera na wynikach ustaleń zespołów powypadko-

wych, działających w przedsiębiorstwach po zaistnieniu wypadku przy pracy. Praca 

Państwowych Inspektorów Pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 

dotyczy przede wszystkim wypadków śmiertelnych i ciężkich, których ilość w Polsce  

w stosunku do ogólnej ilości wypadków przy pracy wynosi nieco poniżej 1,0% 

(http://stat.gov.pl/…). 

Zagrożenia przy pracy wywołane przez człowieka w przedsiębiorstwie wynikają  

z następujących źródeł (Oleszak, 2012): 

 nieprawidłowe zachowanie się pracownika – brak koncentracji, pośpiech, wykonywanie 

czynności bez usunięcia zagrożeń, wejście w strefę niebezpieczeństwa bez upewnienia 

się, czy nie występują zagrożenia, niestosowanie środków ochrony indywidualnej  

i zbiorowej, 

 psychofizyczne warunki pracy – obciążenie fizyczne oraz psychiczne, czyli długotrwałe 

utrzymywanie jednej pozycji, nadmierna aktywność ruchowa, niedociążenie lub 

przeciążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne, 
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 społeczne środowisko pracy – niewłaściwe kontakty interpersonalne pomiędzy 

pracownikami, przemoc, agresja, rasizm, mobbing itp., które mogą prowadzić do 

chorób fizycznych i psychicznych, takich jak depresja, stany lękowe, nerwice, myśli 

samobójcze. 

 

Rysunek 3. Przyczyny wypadków przy pracy w 2017 roku. Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2017-r-dane-

wstepne,3,30.html. 

Bardziej dokładna analiza przyczyn i okoliczności zdarzeń wypadkowych dokonana przez 

PIP w 2016 r. wskazuje jednak, iż wbrew pierwotnym ustaleniom zakładowych zespołów 

powypadkowych, najwięcej przyczyn zdarzeń wypadkowych związanych było z niewłaściwą 

organizacją pracy (rys. 4), co wynikało nie tylko z tolerowania przez przełożonych odstępstw 

od przepisów i zasad BHP, ale także miało związek z niskim poziomem zarządzania ryzykiem 

zawodowym w środowisku pracy (Sprawozdanie z działalności…, 2017, s. 19-20). Przyczyny 

stricte organizacyjne miały swoje źródło głównie w niewłaściwym przeszkoleniu lub braku 

przeszkolenia osób poszkodowanych z przepisów i zasad BHP, niedostatecznym 

przygotowaniu zawodowym, braku instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi narzędzi, maszyn 

i urządzeń, niewłaściwych poleceniach przełożonych, nieodpowiednim podziale pracy, 

wadliwej koordynacji prac zespołowych oraz braku nadzoru nad pracownikami.  

Należy podkreślić, iż przyczyny organizacyjne w większości analizowanych przez 

inspektorów PIP wypadków przy pracy miały znaczenie przyczyn źródłowych dla pozostałych 

przyczyn, dotyczących rozwiązań technicznych, zachowania pracowników i stosowanych 

procedur bezpieczeństwa. 
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Rysunek 4. Przyczyny wypadków przy pracy badanych przez inspektorów PIP w 2016 roku. Źródło: 

oprac. na podstawie Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku, Warszawa 

2017, s. 20. 

Ryzyko zawodowe definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 

zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności wystąpienia u pracowników 

niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy 

lub sposobu wykonywania pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy…). Akceptacja i tolerowanie 

warunków pracy charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem zawodowym jest 

symptomem niepożądanej kultury bezpieczeństwa, której skutkiem są wypadki przy pracy  

i choroby zawodowe oraz duża ilość zdarzeń potencjalnie wypadkowych, zazwyczaj nigdzie 

nienotowanych, których ilość przekracza zazwyczaj nawet kilkadziesiąt razy ilość 

zarejestrowanych wypadków przy pracy, a które praktycznie nigdy nie są odnotowywane  

w dokumentacji przedsiębiorstwa (Iwko, 2010, s. 24-28). Podstawową cechą wysokiej kultury 

bezpieczeństwa jest duża wartość przypisywana zdrowiu i życiu pracownika. By skutecznie 

dążyć do tego poziomu, należy podjąć działania zmierzające do unikania ryzyka w miejscu 

pracy oraz oceny poziomu ryzyka, którego uniknąć się nie da po zastosowaniu odpowiednich 

działań zapobiegawczych. Przedsiębiorstwa z wysoką kulturą bezpieczeństwa charakteryzuje 

osobista odpowiedzialność każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa. Pracownicy  

w takim zakładzie (Pawłowska, 2008, s. 299-301): 

 wykazują aktywną postawę i troskę o bezpieczeństwo swoje oraz współpracowników, 

 angażują się w procesie identyfikacji zagrożeń i ryzykownych zachowań w miejscu 

pracy, 

 podejmują działania korekcyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. 

Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie coraz 

częściej wiąże przyczyny wypadków przy pracy i ryzyko zawodowe z kulturą bezpieczeństwa. 

Procesy analizy okoliczności i przyczyn wypadków, szczególnie w dużych i średnich 

przedsiębiorstwach coraz częściej wykorzystują pomiary poziomu kultury bezpieczeństwa. 

Udowodniono, że poziom ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy można ograniczyć 
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poprzez dbałość o środowisko pracy, odpowiednią organizację pracy i stanowiska oraz 

kształtowanie kultury bezpieczeństwa na wysokim poziomie (Gajdzik, Wyciślik, 2010)  

(rys. 5). 

 

Rysunek 5. Czynniki wpływające na ryzyko zawodowe. Źródło: Gajdzik B., Wyciślik A., Jakość, 

środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki 

Śląskiej, Gliwice 2010. 

4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych elementów procesu 

zarządzania przedsiębiorstwem. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracy w przedsię-

biorstwie, wykorzystuje się różnego typu działania organizacyjne lub technologiczne. Jednak, 

jak wspomniano wcześniej, bez podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa zmiany te nie 

doprowadzą do pożądanych skutków, gdyż przyczyny wypadków tkwią najczęściej w nawy-

kach i świadomości ludzi. Dlatego głównym celem kształtowania kultury bezpieczeństwa jest 

wypracowanie wśród pracowników takich zachowań, które pozwolą chronić zdrowie i życie 

własne oraz innych.  

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa musi być procesem ciągłym, ponieważ tylko wtedy 

można osiągnąć założone rezultaty. Aby wykształcić w pracownikach aktywną postawę, należy 

każdego dnia uczyć ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Dzięki temu z czasem przestają 

być obojętni na zagrożenia, co przyczynia się do obniżenia wskaźnika wypadkowości. 

Minimalizowanie i eliminowanie negatywnych zachowań ludzkich powinno odbywać się już 
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od pierwszego etapu edukacji1 i trwać przez cały okres aktywności zawodowej. Odbywa się to 

poprzez zwiększanie świadomości ludzi z obszaru bezpieczeństwa, co powoduje 

ukształtowanie właściwej ich postawy. 

Według Gellera (Geller, 1996) kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie kształtowana 

jest przede wszystkim poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników, pracę w grupach  

i poczucie przynależności do firmy oraz właściwą edukację. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na trzy elementy kształtujące kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, tj. środowisko 

fizyczne, zachowania pracowników oraz ich cechy indywidualne (rys. 6). 

 

Rysunek 6. Proces kształtowania kultury bezpieczeństwa wg Gellera. Źródło: opracowano na podstawie 

https://www.ciop.pl. 

Ocena powyższych elementów umożliwia interpretację poziomu kultury bezpieczeństwa  

w przedsiębiorstwie.  

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa opiera się w dużej mierze na współpracy 

kierownictwa i pracowników. Osoby zarządzające powinny wykazywać aktywną postawę 

wobec problematyki BHP, ponieważ pełnią rolę kreatorów kultury bezpieczeństwa. 

Kształtowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa wymaga spełnienia pewnych warunków 

(Marcinkowski, Zemfler, 2008), które zostały zaprezentowane na rysunku 7. 

                                                 
1 M.in. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym opracowano materiały 

edukacyjne dla nauczycieli pn. „Kultura bezpieczeństwa” do nauczania na wszystkich poziomach edukacji 

szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy  

w Polsce do standardów Unii Europejskiej”. Szerzej: http://kultbezp.ciop.pl/, 20.04.2018. 
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Rysunek 7. Warunki kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa. Źródło: oprac. na podstawie: 

Marcinkowski J., Zemfler K., Kultura bezpieczeństwa pracy w firmie w opinii studentów studiów 

niestacjonarnych, Problemy Profesjologii 2008, nr 2. 

Pierwsze miejsce w kształtowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa zajmuje zaangażo-

wanie kierownictwa. Każdy przełożony powinien być wzorem w kwestii bezpieczeństwa dla 

swoich podwładnych. Zaangażowanie, nadzór i troska o bezpieczeństwo pracowników 

powinny być widoczne dla wszystkich. Podczas planowania i wdrażania zmian organiza-

cyjnych lub produkcyjnych przełożeni powinni uwzględniać kwestie związane z bezpie-

czeństwem. Osoba zajmująca się w przedsiębiorstwie sprawami BHP powinna dbać  

o systematyczne wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń oraz podejmować działania na 

rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, natomiast osoby 

zarządzające powinny zapewnić wystarczające środki do realizacji polityki bezpieczeństwa  

w przedsiębiorstwie. 

Kolejnym czynnikiem w kształtowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa jest otwarta  

i szczera komunikacja, która powinna obejmować wszystkich pracowników na każdym 

poziomie struktury organizacyjnej. Aby spełnić ten wymóg, pracownicy powinni mieć zaufanie 

do swoich przełożonych i na odwrót, dzięki czemu mogą mieć pewność, że informacje, które 

otrzymują, są wiarygodne. Ważne jest również to, aby przekazywane informacje były 

sformułowane w sposób prosty i zrozumiały. Chcąc stworzyć wysoką kulturę bezpieczeństwa 

w przedsiębiorstwie, kierownictwo powinno stworzyć atmosferę sprzyjającą przekazywaniu 

przez pracowników informacji związanych z zaistniałymi nieprawidłowościami, a więc 

stworzyć odpowiednie kanały transferu informacji (czasem warto wykorzystać również 

narzędzie przesyłu anonimowej informacji o nieprawidłowościach), a następnie korygować 
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błędy z tym związane. Z tym zagadnieniem wiąże się kolejny warunek – partycypacja 

pracowników (Łochnicka, 2013, s. 151-169), czyli angażowanie i wykorzystanie sugestii 

pracowników do opracowania wewnętrznych dokumentów z zakresu BHP i poprawy 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa pracy, dzięki 

której można zapewnić prawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracowników. Edukacja 

powinna być priorytetem dla zarządzających, którzy powinni wspierać pracowników  

w zdobywaniu przez nich wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, m.in. poprzez umożliwienie im 

udziału w szkoleniach. 

W sytuacji, gdy zdarzy się wypadek przy pracy, konieczne jest jego zgłoszenie i dokonanie 

analizy wypadku, aby na bazie wskazanych przyczyn i okoliczności wypadku możliwe było 

podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych. 

W związku z tym, że głównym celem kształtowania kultury bezpieczeństwa jest 

wypracowanie wśród pracowników takich zachowań, które pozwolą chronić zdrowie i życie 

własne oraz innych jako warunek konieczny potraktowano również motywowanie. Przełożeni 

powinni nagradzać tych pracowników, którzy postępują zgodnie z przepisami i zasadami BHP 

oraz w sposób szczególny dbają o bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie. 

Ostatnim warunkiem kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 

jest współpraca, która dotyczy zarówno pracowników między sobą, jak również pracowników 

i kierownictwa.  

Dokonując analizy warunków kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa warto 

wskazać na wiodącą rolę przywódców w przedsiębiorstwie, którzy tworzą odpowiedni klimat  

i przestrzeń ku temu, aby wszystkie pozostałe warunki związane m.in. ze współpracą, otwartą 

i szczerą komunikacją, motywowaniem, edukacją i partycypacją pracowników mogły zostać 

spełnione. Przywódcy powinni mieć autorytet wśród swoich pracowników, być dla nich 

przykładem oraz motywować ich do podejmowania działań na rzecz szeroko pojętego 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Powinni dysponować wiedzą na temat ryzyka 

zawodowego w swoim przedsiębiorstwie oraz nieustannie uświadamiać pracownikom, że za 

bezpieczeństwo pracy odpowiedzialni są wszyscy pracownicy zakładu. Podobny pogląd jest 

zawarty dokumencie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, zgodnie  

z którym fundamentalne znaczenie dla poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy mają 

trzy podstawowe zasady zarządzania: skuteczne i silne przywództwo, zaangażowanie 

pracowników i ich konstruktywny udział w działaniach na rzecz BHP oraz ciągła ocena ryzyka 

zawodowego (Europejska Agencja Bezpieczeństwa…; Kremel, 2014). 

Kultura bezpieczeństwa w zakładzie pracy powinna być kształtowana w taki sposób, aby 

pokazać, że praca zgodna z przepisami i zasadami BHP jest korzystna dla całej organizacji. 

Działania te muszą wpływać na (Studenski, 2000): 

 traktowanie ochrony życia jako ważnego celu, na który warto przeznaczać pieniądze, 

 podejmowanie kontroli zgodności postępowania z wytyczonymi zasadami, 
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 ingerencję w sytuacji niebezpiecznej, 

 założenie, że warunkiem zatrudnienia w przedsiębiorstwie jest dostosowanie się do 

obowiązujących przepisów, 

 przekonanie, że badanie przyczyn zdarzeń bezurazowych jest tak samo ważne,  

jak badanie wypadów i katastrof, 

 usuwanie i korektę występujących nieprawidłowości, 

 informowanie kierownictwa o stanie bieżącym i zgodności warunków z obowiązują-

cymi standardami. 

5. Podsumowanie 

W dobie ciągłych nacisków na zwiększanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, 

oprócz respektowania wymogów prawnych dotyczących BHP, pracodawcy wdrażają systemy 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szukają nowych metod wpływających na 

poprawę bezpieczeństwa pracy. Za jedną z takich metod można uznać badanie poziomu kultury 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wstępnym warunkiem do przeprowadzenia takiego 

badania jest analiza podstaw teoretycznych tego zagadnienia i wybór metody badawczej 

dostosowanej do warunków danego przedsiębiorstwa. 

Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wymaga zaangażowania  

i zrozumienia istoty bezpieczeństwa pracy przez wszystkich pracowników, począwszy od 

najwyższego kierownictwa. Postrzeganie przez pracowników problemu bezpieczeństwa pracy 

powinno wiązać się nie tylko z możliwością zagrożenia zdrowia lub życia, ale również  

z bezpieczeństwem ekonomicznym całego przedsiębiorstwa. W konsekwencji wysoki poziom 

bezpieczeństwa pracy może być czynnikiem wyróżniającym przedsiębiorstwo i wpłynąć na 

uzyskanie przewagi konkurencyjnej (Lis, 2010, s. 209-217; Lis, 2013, s. 14). 

Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wymaga ciągłych badań, 

dzięki którym można określić, które obszary należy poprawić oraz jakie działania warto podjąć, 

aby osiągnąć wysoki poziom kultury bezpieczeństwa.  
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