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Kultura bezpieczeñstwa pracy
w przedsiêbiorstwie
tworzeniu i stosowaniu procedur zarz¹dzania bezpieczeñstwem obok dzia³añ technicznych, przypisywano znacz¹c¹ rolê organizacji doboru zawodowego, prowadzeniu szkoleñ, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz motywowaniu do bezpiecznego postêpowania. Okaza³o siê jednak, ¿e dzia³ania te by³y ma³o skuteczne,
jeli nie zmienia³y postaw wobec ryzyka i
nie uczy³y przywi¹zywania wartoci do
zachowañ zgodnych z przepisami bezpieczeñstwa oraz jeli nie czyni³y pracowników wra¿liwymi na dostrzeganie i negatywne ocenianie zachowañ niebezpiecznych.
T¹ indywidualn¹ wra¿liwoæ ludzi, bêd¹c¹ odzwierciedleniem specyficznego,
probezpiecznego zaprogramowania umys³u nazwano kultur¹ bezpieczeñstwa.
Tworzenie w firmie po¿¹danej kultury bezpieczeñstwa jest obecnie uznsawane za
g³ówne zadanie zarz¹dzania bezpieczeñstwem. Celem niniejszego artyku³u jest
przedstawienie koncepcji kultury bezpieczeñstwa, jej zwi¹zku z bezpieczeñstwem
pracy w przedsiêbiorstwie oraz programu
kszta³towania jej po¿¹danych cech.

Pojêcie kultury bezpieczeñstwa
Pojêcie kultury bezpieczeñstwa jest
najczêciej konceptualizowane jako zbiór
psychologicznych, spo³ecznych i organizacyjnych czynników uruchamiaj¹cych
lub podtrzymuj¹cych dzia³ania chroni¹ce
¿ycie i zdrowie zarówno w pracy, jak i w
czynnociach pozazawodowych. Kultura
bezpieczeñstwa ³¹czona jest z ogólnie rozumian¹ kultur¹, ujmowan¹ jako zbiór
cech odzwierciedlaj¹cych osobowoæ
spo³eczeñstwa. Kultur¹ jakiego spo³eczeñstwa s¹ akceptowane przez jego

cz³onków idee, przekonania, zwyczaje,
wzorce postêpowania i wartoci wp³ywaj¹ce na zachowanie oraz stanowi¹ce podstawê poczucia to¿samoci i przynale¿noci do danego spo³eczeñstwa [5]. Elementami kultury s¹ równie¿ wartoci przypisywane zdrowiu i ¿yciu, postawy preferuj¹ce podejmowanie lub unikanie ryzyka, wzorce wychowawcze, a tak¿e cechy
i zachowania uznawane za po¿¹dane i nagradzane. Troska o bezpieczeñstwo i zdrowie, a tak¿e gotowoæ do ich powiêcenia, ³¹czone s¹ z poziomem i w³aciwociami kultury jednostki oraz spo³eczeñstwa, do którego ona nale¿y [9]. Te elementy kultury, które wp³ywaj¹ na stosunek
ludzi do ¿ycia i zdrowia oraz na podejmowanie dzia³añ chroni¹cych ¿ycie i zdrowie w³asne oraz innych ludzi w³¹czone
zosta³y w zakres kultury bezpieczeñstwa.
Wród elementów sk³adowych kultury bezpieczeñstwa wymienia siê stosunek
do ryzyka, uznawane grupowe wzorce
postêpowania w sytuacji zagro¿enia oraz
zdolnoæ do korygowania postêpowania
w nastêpstwie dostrzegania pope³nionych
niebezpiecznych b³êdów [8]. Podkrelane jest znaczenie postaw, przekonañ i norm
postêpowania.
Pojêcie kultura bezpieczeñstwa odnosi siê do spo³eczeñstwa, grupy ludzi lub
organizacji oraz do pojedynczych osób.
Dlatego mo¿na wyró¿niæ kulturê bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa, przedsiêbiorstwa
i jednostki.
Kultura bezpieczeñstwa spo³eczeñstwa okrela wyra¿any przez dane spo³eczeñstwo stosunek do ryzyka, wartoæ
przypisywan¹ ¿yciu i zdrowiu, akceptowane normy postêpowania w sytuacji zagro¿enia oraz sposób oceniania ryzykantów.
Kultura bezpieczeñstwa przedsiêbiorstwa stanowi charakterystyczny dla

wiêkszoci za³ogi stan wiadomoci zagro¿eñ, funkcjonuj¹ce formalne i nieformalne normy postêpowania w sytuacji
zagro¿enia oraz dokonania techniczne i organizacyjne, które wp³ywaj¹ na uwzglêdnianie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia
w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem, organizowaniu zadañ, nadzorowaniu i ocenianiu pracowników oraz w wyjanianiu
przyczyn wypadków i katastrof.
Kultura bezpieczeñstwa jednostki
wyra¿a indywidualne przekonania i wartoci dotycz¹ce w³asnego ¿ycia i zdrowia
oraz stopieñ koniecznoci ich chronienia.
Odzwierciedla indywidualne postawy wobec ryzyka, odczuwany stopieñ autotelicznoci zachowañ ryzykownych, akceptowane wzorce postêpowania w sytuacji ryzyka oraz antycypowane oceny tych zachowañ wydawane przez otoczenie spo³eczne. Okrela równie¿ poziom internalizacji formalnych standardów bezpieczeñstwa, warunków i postêpowania.

Po¿¹dane i niepo¿¹dane cechy
kultury bezpieczeñstwa
Ka¿de przedsiêbiorstwo ma swoj¹ w³asn¹ kulturê bezpieczeñstwa [9]. A zatem,
mo¿na mówiæ o kulturach bezpieczeñstwa
lub o zró¿nicowaniu przedsiêbiorstw pod
wzglêdem kultury bezpieczeñstwa. W tym
znaczeniu kultura bezpieczeñstwa mo¿e
byæ po¿¹dana lub niepo¿¹dana, dobra lub
z³a. Stopieñ po¿¹dania lub dobroci kultury bezpieczeñstwa mo¿e zostaæ okrelony na podstawie jej zdolnoci do generowania decyzji, zachowañ, osi¹gniêæ technicznych, organizacyjnych, motywacyjnych i szkoleniowych, przybli¿aj¹cych
przedsiêbiorstwo do uzyskania kryterium
bezwzglêdnego bezpieczeñstwa. Kulturê
bezpieczeñstwa nale¿y traktowaæ jako
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zmienn¹ ci¹g³¹, której wartociami granicznymi s¹: kultura bezwzglêdnego bezpieczeñstwa oraz kultura poszukiwania
ryzyka (rys. 1).
Przedstawiony podzia³ kultur bezpieczeñstwa, wyró¿niaj¹cy trzy ich kategorie, ma g³ównie wartoæ teoretyczn¹. Kultury bezpieczeñstwa poszczególnych
przedsiêbiorstw zawieraj¹ w³aciwoci
sytuuj¹ce je wród kultur mieszanych lub

Rys. 1. Rodzaje kultur bezpieczeñstwa

w pobli¿u którego z dwóch wyró¿nionych krañców.

Diagnoza kultury bezpieczeñstwa
Rozró¿nienie miêdzy dobr¹ kultur¹
bezpieczeñstwa a kultur¹ z³¹ sugeruje,
¿e istniej¹ pewne specyficzne jej w³aciwoci, które s¹ skorelowane z bezpiecznym funkcjonowaniem przedsiêbiorstwa
oraz inne jej cechy zwiêkszaj¹ce prawdopodobieñstwo chorób zawodowych, wypadków i katastrof. Tak rozumian¹ kulturê bezpieczeñstwa mo¿na diagnozowaæ
zgodnie z modelem, pokazanym na rys. 2.
Kultura bezpieczeñstwa mo¿e byæ diagnozowana porednio lub bezporednio.
Porednia diagnoza dotyczy skutków kultury bezpieczeñstwa [10], natomiast bezporednia jest ocen¹ jej elementów sk³adowych [12].

Kultura bezpieczeñstwa
a wypadkowoæ
Zwi¹zek kultury bezpieczeñstwa
z wypadkowoci¹
A.W. Clark i A. Prolisko [1] stwierdzili, ¿e kierowcy maj¹cy pozytywny stosunek do przepisów ruchu drogowego oraz
szanuj¹cy innych kierowców powodowali
mniej wypadków ni¿ kierowcy traktuj¹cy
przepisy jako narzucony i ograniczaj¹cy
swobodê obowi¹zek. W innych badaniach
zaobserwowano, ¿e poszczególne spo³eczeñstwa s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem
postrzegania i akceptacji ryzyka [3,4]. Na
przyk³ad w USA, Norwegii i w Polsce
wielkie technologie by³y oceniane jako
bardziej ryzykowne ni¿ takie same technologie analizowane na Wêgrzech i w
Rosji [4,6]. Porównanie tych pañstw pod
wzglêdem wypadkowoci wykaza³o, ¿e w
spo³eczeñstwach zani¿aj¹cych ryzyko,
wypadki s¹ powodowane o wiele czêciej
ni¿ w pañstwach, w których ryzyko by³o
przeceniane [11]. W jeszcze innej analizie wypadków drogowych, przy pracy
oraz wypadków powodowanych przez
dzieci, m³odzie¿ i doros³ych w 22 pañstwach stwierdzono, ¿e czêstoæ poszczególnych rodzajów wypadków jest z sob¹
skorelowana. Je¿eli w jakim kraju obserwuje siê wysok¹ wypadkowoæ przy pracy, to w kraju tym zdarza siê równie¿ du¿o
wypadków drogowych, a tak¿e ginie tam
wskutek ró¿nych wypadków du¿o dzieci,
m³odzie¿y oraz osób doros³ych [10].
Wypadki s¹ skutkiem niebezpiecznych
warunków oraz niebezpiecznego postêpowania. Akceptacja niebezpiecznych warunków, przyzwalanie na ich istnienie, a
tak¿e podejmowanie niebezpiecznych za-

Rys. 2. Model wp³ywu kultury bezpieczeñstwa na czêstoæ wypadków i chorób zawodowych
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chowañ oraz tolerowanie takich zachowañ
u wspó³pracowników, jest symptomem
niskiej lub niepo¿¹danej kultury bezpieczeñstwa, której skutkiem s¹ wypadki.
Kultura bezpieczeñstwa w Polsce
i w Wielkiej Brytanii
Poziom wypadkowoci miertelnej
przy pracy jest w Wielkiej Brytanii oko³o
piêæ razy ni¿szy ni¿ w Polsce. W ci¹gu
ostatnich kilku lat notowano tam przeciêtnie oko³o 11 wypadków miertelnych na
1 mln zatrudnionych, podczas gdy u nas
oko³o 60. Bior¹c pod uwagê istniej¹ce
zró¿nicowanie miêdzy Polsk¹ a Wielk¹
Brytani¹ pod wzglêdem wartoci wskaników wypadków za³o¿ono hipotetycznie,
¿e oba te pañstwa powinny siê równie¿
istotnie ró¿niæ pod wzglêdem kultury bezpieczeñstwa.
W podjêtych badaniach ankietowych
zebrano informacje na temat nastêpuj¹cych elementów sk³adowych kultury bezpieczeñstwa:
 postawa wobec przepisów bhp,
 zaufanie do profilaktycznej roli przepisów bhp,
 postawa prze³o¿onych wobec podw³adnych podejmuj¹cych ryzyko,
 postawa zatrudnionych wobec wspó³pracowników podejmuj¹cych ryzyko,
 stosunek prze³o¿onych do pracowników, którzy wymagaj¹ spe³nienia standardów bezpieczeñstwa,
 postawa wobec szkoleñ z zakresu bhp,
 presti¿ s³u¿b i ranga stanowiska bhp,
 zaanga¿owanie pracodawców w organizacjê bezpiecznych warunków pracy.
Zebrano dane z 26 przedsiêbiorstw brytyjskich oraz z 35 polskich. Badania prowadzono podczas kursu z zakresu zarz¹dzania na Uniwersytecie w Londynie oraz
w czasie studiów podyplomowych z zakresu zarz¹dzania bezpieczeñstwem, zorganizowanych w Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. Wynik tych badañ przedstawiono w tabeli.
Uzyskane dane s¹ zgodne z przewidywaniami: poziom kultury spo³eczeñstwa
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WYNIKI BADAÑ KULTURY BEZPIECZEÑSTWA W POLSCE I W WIELKIEJ BRYTANII

w Polsce jest istotnie ni¿szy od poziomu
obserwowanego w Wielkiej Brytanii.

Tworzenie po¿¹danej
kultury bezpieczeñstwa
w przedsiêbiorstwie
Rolê kreatora kultury bezpieczeñstwa
w przedsiêbiorstwie pe³ni pracodawca.
Formu³uje on politykê bezpieczeñstwa i
higieny pracy, definiuje zagro¿enia, okrela normy postêpowania w sytuacji znanych zagro¿eñ i propaguje czujnoæ wobec mo¿liwoci wyst¹pienia zagro¿eñ nowych [7,9]. Tworzenie po¿¹danej kultury
bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie wymaga, aby pracodawca by³ postrzegany
przez zatrudnionych jako autentycznie i
widocznie zaanga¿owany w sprawy bezpieczeñstwa oraz ochronê zdrowia i ¿ycia
pracowników. Inne dzia³ania musz¹ wp³ywaæ na [2,11,12]:
 przekonanie, ¿e praca zgodna z przepisami bezpieczeñstwa oraz chronienie
¿ycia i zdrowia s¹ korzystne dla przedsiêbiorstwa i zatrudnionych,
 powstawanie optymistycznych pogl¹dów odnosz¹cych siê do mo¿liwoci
poprawienia warunków bezpieczeñstwa w
pracy i podejmowania postêpowania
zgodnego z wyznaczonymi celami i standardami,
 traktowanie ¿ycia i zdrowia jako cenionych wartoci, a ich ochrony jako wa¿nych celów, na które warto przeznaczaæ
pieni¹dze,
 poczucie u liniowego dozoru odpowiedzialnoci za bezpieczne warunki pracy oraz bezpieczne postêpowanie podw³adnych,
 stosowanie procedur obserwacji lub
pomiarów zgodnoci postêpowania z
przyjêtymi standardami bezpieczeñstwa
oraz na motywacjê do ingerowania w sytuacji, kiedy postrzegane zachowania
wspó³pracowników s¹ niebezpieczne,
 przyjêcie, ¿e postêpowanie zgodne
ze standardami bezpieczeñstwa jest wa-
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stosunku do istniej¹cych rodków bezpieczeñstwa i zabezpieczeñ.
Obecnie mo¿na mieæ pewnoæ, ¿e wysoka wypadkowoæ w przedsiêbiorstwie
wspó³wystêpuje z negatywnymi postawami wobec przepisów bhp, lekcewa¿eniem
lub tolerowaniem zagro¿eñ oraz nisk¹ ocen¹ ¿ycia i zdrowia. Próby podniesienia stanu bezpieczeñstwa, zak³adaj¹ce dokonywanie zmian w technice, organizacji lub
w technologii, ale bez modyfikacji kulturowych determinant postêpowania  zazwyczaj nie doprowadzaj¹ do po¿¹danych
skutków, poniewa¿ korzystny efekt zmian
w technice jest niweczony podejmowaniem ryzykownych zachowañ.

runkiem zatrudnienia i pracy w przedsiêbiorstwie,
 powstanie przekonania, ¿e badanie
niebezpiecznych zdarzeñ bezurazowych i
formu³owanie na ich podstawie programów profilaktycznych jest tak samo wa¿ne, jak badanie wypadków i katastrof,
 niezw³oczne usuwanie stwierdzonych
odstêpstw warunków lub stanu wyposa¿enia od obowi¹zuj¹cych standardów bezpieczeñstwa,
 przygotowywanie i przekazywanie
kierownictwu bie¿¹cej informacji o stanie
warunków i ich zgodnoci z obowi¹zuj¹cymi standardami.
Próbê podniesienia poziomu kultury
bezpieczeñstwa w przedsiêbiorstwie nale¿y poprzedziæ jej diagnoz¹ oraz przygotowaniem programu szczegó³owych dzia³añ. Program taki powinien zawieraæ:
 scenariusz dzia³añ przewidzianych do
podjêcia przez najwy¿sze kierownictwo w
celu pokazania zaanga¿owania w organi-
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zacjê bezpiecznej pracy, propagowanie
treci polityki zdrowia i bezpieczeñstwa,
uczestnictwo w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem oraz dawanie osobistego przyk³adu w przestrzeganiu przepisów bhp,
 podnoszenie poziomu odpowiedzialnoci dozoru liniowego za zgodnoæ warunków pracy i postêpowania podw³adnych z przyjêtymi standardami bezpieczeñstwa,
 promowanie bezpieczeñstwa pracy,
stymulowanie zaanga¿owania w dzia³ania,
chroni¹ce ¿ycie i zdrowie wszystkich zatrudnionych przez rozmowy, szkolenia,
plakaty, has³a i organizacjê akcji bezpieczeñstwa,
 formu³owanie celów profilaktycznych i przekonywanie o ich wa¿noci i
koniecznoci ich akceptacji oraz realizacji,
 szybkie reagowanie na niekorzystne
zmiany w stanie bezpieczeñstwa, przywracaj¹ce stan po¿¹dany,
 racjonalny krytycyzm wyra¿any w
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