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Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
a wdra¿anie dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie
w przedsiêbiorstwach
W artykule przedstawiono wyniki badañ zale¿noci miêdzy zarz¹dzaniem bhp a realizacj¹ dzia³añ w wybranych, zdefiniowanych
zgodnie z projektem normy ISO 26000, obszarach odpowiedzialnoci
spo³ecznej. Badania potwierdzi³y, ¿e zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy ma istotny wp³yw na wdra¿anie dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie. Równoczenie wykaza³y, ¿e nie ma w tym
zakresie istotnych ró¿nic miêdzy przedsiêbiorstwami wdra¿aj¹cymi
sformalizowane systemy zarz¹dzania bhp oraz takich systemów
niewdra¿aj¹cych.

Wprowadzenie
W 2004 r. Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) podjê³a decyzjê o opracowaniu
miêdzynarodowej normy dotycz¹cej odpowiedzialnoci spo³ecznej – ISO 26000. Podstawowym celem
zawartych w niej wytycznych jest zapewnienie
jednolitego rozumienia koncepcji odpowiedzialnoci
spo³ecznej oraz promowanie i wspieranie jej wdra¿ania przez organizacje na ca³ym wiecie. Zasadnicz¹
cech¹ tej koncepcji jest gotowoæ przedsiêbiorstwa
do przyjêcia i ponoszenia odpowiedzialnoci za
skutki swoich decyzji i dzia³añ w spo³eczeñstwie
i rodowisku. Ta gotowoæ powinna siê przejawiaæ
przede wszystkim w jawnych, przejrzystych i etycznych zachowaniach, które:
– przyczyniaj¹ siê do zrównowa¿onego rozwoju,
zdrowia i dobrobytu spo³eczeñstwa
– uwzglêdniaj¹ oczekiwania interesariuszy
– s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem i miêdzynarodowymi normami zachowañ
oraz
– s¹ zintegrowane ze wszystkimi dzia³aniami
i wdra¿ane w przedsiêbiorstwie.
Odpowiedzialnoæ spo³eczna oznacza nie tylko
poszanowanie prawa i zgodnoæ z jego wymaganiami, ale równie¿ dobrowolne podejmowanie
zobowi¹zañ i dzia³añ nienarzuconych przez prawo,
a wynikaj¹cych z przyjêtych wartoci i zasad etycznych, które dotycz¹ w szczególnoci [1]:

– odpowiedzialnoci za oddzia³ywanie na spo³eczeñstwo i rodowisko
– przejrzystoci i jawnoci decyzji i dzia³añ
– etycznego zachowania, obejmuj¹cego stosowanie zasad uczciwoci i równoci
– poszanowania i uwzglêdniania oczekiwañ
interesariuszy
– przestrzegania prawa
– przestrzegania norm miêdzynarodowych,
zw³aszcza gdy s¹ one korzystniejsze dla idei zrównowa¿onego rozwoju i dobrobytu spo³eczeñstwa
ni¿ uregulowania prawne
– praw cz³owieka.
Do kluczowych obszarów odpowiedzialnoci
spo³ecznej, wskazanych w projekcie normy ISO
26000 nale¿¹: nadzór organizacyjny, prawa
cz³owieka, praktyki zatrudnienia, rodowisko,
uczciwe praktyki, problemy konsumenckie oraz
spo³eczny i ekonomiczny rozwój otoczenia. Nadzór
organizacyjny w kontekcie odpowiedzialnoci
spo³ecznej pe³ni rolê zarówno obszaru kluczowego, jak i systemu s³u¿¹cego zwiêkszaniu zdolnoci
przedsiêbiorstwa do osi¹gania wytyczonych celów
i wdra¿ania spo³ecznie odpowiedzialnych praktyk
w innych obszarach (rys. 1., str. 20.).
W odniesieniu do ka¿dego z tych obszarów
okrelono podstawowe problemy i wskazano
zalecane dzia³ania, podkrelaj¹c równoczenie, ¿e
w przysz³oci ich zakres mo¿e siê zmieniæ, gdy¿
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Health and safety management and implementation of social
responsibility in companies
In the paper results of the research on the relationship between
OSH management and implementation of social responsible actions
related to core subjects of social responsibility (defined according
to the draft of the ISO 26000 standard) has been presented. The
research confirmed that OSH management influence implementation of social responsible actions in companies. At the same time
there are not significant differences between companies with and
without certified OSH management systems.

odpowiedzialnoæ spo³eczna w sposób dynamiczny
odzwierciedla ewolucjê oczekiwañ spo³ecznych
i rodowiskowych.
W wiêkszoci kluczowych obszarów odpowiedzialnoci spo³ecznej wskazaæ mo¿na problemy
i dzia³ania odnosz¹ce siê do bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia pracowników, którzy w ka¿dej
organizacji stanowi¹ wa¿n¹ grupê interesariuszy.
Dzia³ania te mog¹ byæ realizowane w ramach
systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹
pracy (bhp), które powinny wspomagaæ wdra¿anie
zasad odpowiedzialnoci spo³ecznej.

Zagadnienia bezpieczeñstwa
i higieny pracy
w kluczowych obszarach
odpowiedzialnoci spo³ecznej
Kluczowe obszary odpowiedzialnoci spo³ecznej
okrelone w projekcie normy ISO 26 000 obejmuj¹
w zró¿nicowanym stopniu zagadnienia odnosz¹ce
siê do bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w pracy.
W ramach nadzoru organizacyjnego mog¹ do nich
nale¿eæ na przyk³ad [2]:
• wdra¿anie struktur organizacyjnych, np. systemu zarz¹dzania bhp (SZBHP), systemu zarz¹dzania
jakoci¹, systemu zarz¹dzania rodowiskowego,
okrelenie misji przedsiêbiorstwa, uwzglêdniaj¹cej
aspekty odpowiedzialnoci spo³ecznej
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Rys. 1. Kluczowe obszary odpowiedzialnoci spo³ecznej a system zarz¹dzania bhp
Fig. 1. Core subjects of social responsibility and OSH management system
ród³o: opracowanie w³asne, na podstawie projektu ISO 26 000

• aktywne zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa, w tym ustalenie i opublikowanie polityki bhp,
regularne analizowanie informacji o zagro¿eniach
dla bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników (w tym
o zagro¿eniach psychospo³ecznych) i skutecznoci
dzia³añ profilaktycznych, wyznaczenie przedstawiciela ds. bhp, sta³e podnoszenie kwalifikacji i szkolenie cz³onków najwy¿szego kierownictwa w zakresie
odpowiedzialnoci spo³ecznej oraz bhp
• procesy decyzyjne, w tym okrelenie odpowiedzialnoci i uprawnieñ w procesie podejmowania
decyzji i jego decentralizacja, aktywny udzia³ najwy¿szego kierownictwa w ustalaniu celów dotycz¹cych
odpowiedzialnoci spo³ecznej oraz bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia, aktywny udzia³ pracowników
i/lub ich przedstawicieli w podejmowaniu decyzji
dotycz¹cych ich bezpieczeñstwa i zdrowia.
Obszarami, których zwi¹zek z bezpieczeñstwem
i ochron¹ zdrowia pracowników jest najsilniejszy,
co oznacza, ¿e du¿a czêæ wskazywanych problemów i dzia³añ mo¿e byæ uwzglêdniona w ramach
zarz¹dzania bhp (tabela), s¹ „praktyki zatrudnienia”
i „prawa cz³owieka”.

Badanie zale¿noci miêdzy zarz¹dzaniem
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
a wdra¿aniem dzia³añ odpowiedzialnych
spo³ecznie w przedsiêbiorstwach
Metoda badañ
W celu okrelenia, czy istnieje zale¿noæ miêdzy
wdro¿eniem systemu zarz¹dzania bhp a realizacj¹
dzia³añ w wybranych obszarach odpowiedzialnoci
spo³ecznej, w szczególnoci zwi¹zanych z popraw¹
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracowników,
przeprowadzono badania w 60 przedsiêbiorstwach,
wylosowanych z baz adresowych Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu
Badawczego. 26 sporód tych przedsiêbiorstw wdro¿y³o systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹
pracy i otrzyma³o odpowiednie certyfikaty.
Do badañ wykorzystano dwa kwestionariusze – pierwszy s³u¿y³ do oceny stopnia wdro¿enia
zasad odpowiedzialnoci spo³ecznej w przedsiêbiorstwach, a drugi do oceny zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Podstaw¹ opracowania
pierwszego z nich by³a identyfikacja dzia³añ, przede
wszystkim dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny
pracy, które mog¹ byæ realizowane w ró¿nych
obszarach odpowiedzialnoci spo³ecznej, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie normy ISO
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26 000. Do oceny zarz¹dzania bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy wykorzystano kwestionariusz s³u¿¹cy
do wyznaczania zintegrowanego wskanika zarz¹dzania bhp. Wskanik ten zosta³ opracowany przez
Greenstreet Berman Ltd (Consultants) w konsultacji
z przedstawicielami przedsiêbiorstw, a jego wersjê
polsk¹ przygotowano w projekcie pn. „Doskonalenie
systemów zarz¹dzania bhp”. Oblicza siê go na podstawie 5 wskaników cz¹stkowych, odnosz¹cych siê
do: zarz¹dzania bhp, wypadków przy pracy, absencji
chorobowej pracowników, zarz¹dzania zdrowiem
w pracy oraz przygotowania na powa¿ne awarie,

z których ka¿dy jest wyznaczany na podstawie
odpowiedzi na pytania kwestionariusza [3]. W 18
przedsiêbiorstwach ich przedstawiciele (pracownicy
s³u¿by bhp oraz przedstawiciele kadry kierowniczej)
samodzielnie wype³nili kwestionariusze badawcze,
a w 42 przedsiêbiorstwach badania przeprowadzono metod¹ wywiadów bezporednich.
Stopieñ wdro¿enia dzia³añ odpowiedzialnych
spo³ecznie oceniano na podstawie odpowiedzi na
pytania pierwszego kwestionariusza, wyznaczaj¹c
nastêpuj¹ce wskaniki realizacji tych dzia³añ [2]:
CSR1 – podejcie przedsiêbiorstwa do dzia³añ
odpowiedzialnych spo³ecznie (oceniane w szczególnoci na podstawie
przyjêtych w przedsiêbiorstwie ustaleñ
i deklaracji, zawartych np. w kodeksie
postêpowania etycznego lub uk³adzie
zbiorowym i udzia³u w dzia³aniach promuj¹cych spo³eczn¹ odpowiedzialnoæ)
CSR2 – planowanie dzia³añ odpowiedzialnych
spo³ecznie (oceniane na podstawie wyznaczanych celów i planów)
CSR3 – zwalczanie przemocy i nieuczciwych
zachowañ w pracy
CSR4 – dzia³ania skierowane na grupy osób podatne na zagro¿enia, promocjê zdrowia
w pracy oraz równowagê praca-¿ycie
CSR5 – dzia³ania skierowane na rozwój zasobów ludzkich (w tym szkolenie i motywowanie pracowników)

Tabela. Przyk³ady dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie, które mog¹ byæ realizowane w obszarach „praktyki zatrudnienia”
i „prawa cz³owieka” w ramach zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy [2]
Table. Examples of socially responsible actions related to the core subjects “labour practices” and “human rights” which
could be taken within OSH management [2]
Obszar: praktyki zatrudnienia

Obszar: prawa cz³owieka

Zdrowie i bezpieczeñstwo w pracy, w tym:
– d¹¿enie do zrozumienia i kontrolowania ryzyka dla
zdrowia i bezpieczeñstwa
– analizowanie wypadków przy pracy i chorób oraz
problemów zg³aszanych przez pracowników
– rozumienie i w³aciwe stosowanie zasad zapobiegania, ³¹cznie z obowi¹zuj¹c¹ hierarchi¹ stosowania
rodków prolaktycznych
– uznawanie, ¿e zagro¿enia psychospo³eczne w miejscu pracy s¹ przyczyn¹ stresu i chorób zwi¹zanych
z prac¹
– ustanowienie polityki bezpieczeñstwa i higieny
pracy, która wyranie stwierdza, ¿e ¿adne dzia³anie
produkcyjne lub administracyjne nie jest wa¿niejsze od
bezpieczeñstwa i higieny pracy
– ustanowienie systemu ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, opartego na wspó³udziale pracowników
i uznaj¹cego ich prawo do pe³nej i odpowiedniej informacji, konsultacji i udzia³u w procesach i decyzjach
w zakresie wszystkich aspektów odnosz¹cych siê do
ich zdrowia i bezpieczeñstwa.

Dzia³ania skierowane na grupy osób szczególnie podatnych na
zagro¿enia, w tym:
– uwzglêdnianie stanu zdrowia i mo¿liwoci pracowników przy
ocenie ryzyka zawodowego i stosowaniu rodków prolaktycznych
– programy/dzia³ania skierowane na pracowników starszych
wiekiem, pracowników m³odszych, osoby niepe³nosprawne, pracowników migracyjnych itp.

Dzia³ania skierowane na rozwój zasobów ludzkich, w tym:
– identykowanie potrzeb szkoleniowych i zapewnienie pracownikom potrzebnych szkoleñ zawodowych
– szkolenie pracowników w zakresie oceny ryzyka
zawodowego i zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
– szkolenie pracowników w zakresie dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie
– zapewnienie pracownikom mo¿liwoci podnoszenia
kompetencji, wspieranie kszta³cenia indywidualnego
– okresowe ocenianie pracowników, z uwzglêdnieniem ich postaw i zaanga¿owania w dzia³ania odpowiedzialne spo³ecznie
– wprowadzenie systemu motywowania do dzia³añ
w zakresie bhp i dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie.

Dzia³ania skierowane na eliminowanie przemocy w pracy
i poprawê psychospo³ecznego rodowiska pracy, w tym:
– identykowanie zagro¿eñ psychospo³ecznych (stres, mobbing,
bullying)
– funkcjonowanie systemu umo¿liwiaj¹cego zg³aszanie przypadków
przemocy (zycznej lub psychicznej) w pracy
– szkolenie kadry kierowniczej i pracowników w zakresie stresu,
sposobów radzenia sobie z nim oraz zagro¿eñ psychospo³ecznych itp.
Dzia³ania skierowane na poprawê równowagi praca-¿ycie,
w tym:
– umo¿liwienie pracownikom wyboru form organizacji czasu pracy
(np. godzin rozpoczêcia – zakoñczenia, zatrudnienie w niepe³nym
wymiarze czasu pracy)
– brak poparcia dla praktyk wyd³u¿ania czasu pracy ponad wymagan¹ normê.
Dzia³ania skierowane na promocjê zdrowia w pracy i rehabilitacjê, w tym:
– monitorowanie absencji chorobowej pracowników
– prowadzenie badañ w celu identykacji dolegliwoci zwi¹zanych
z prac¹ i ich przyczyn
– identykowanie czynników uci¹¿liwych (np. monotypia, monotonia, pozycja przy pracy itp.)
– zapewnienie rehabilitacji pracownikom, którzy ulegli wypadkom
lub zachorowali w zwi¹zku z wykonywaniem pracy
– dostosowywanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników
– programy skierowane na promocjê zdrowego stylu ¿ycia
– zapewnienie pracownikom i ich rodzinom dostêpu do bezp³atnych
form rekreacji
– zapewnienie pracownikom i ich rodzinom dostêpu do us³ug
medycznych.

Rys. 2. Wartoci wskaników CSR w odniesieniu do wszystkich przedsiêbiorstw oraz do
tych, które wdro¿y³y SZ BHP i tych, które nie wdro¿y³y SZ BHP
Fig. 2. CSR indicators for all the surveyed companies, the companies with OSH management system and the companies without OSH management system

Rys. 3. Zale¿noæ miêdzy wskanikiem stopnia realizacji dzia³añ w zakresie CSR a zintegrowanym wskanikiem zarz¹dzania bhp
Fig. 3. Relationship between CSR implementation indicator and integrated OSH management indicator

komunikowanie siê i jawnoæ dzia³añ
(w tym publikowanie raportów o odpowiedzialnoci spo³ecznej obejmuj¹cych informacje dotycz¹ce stanu bhp,
przekazywanie odbiorcom informacji
dotycz¹cych wp³ywu wyrobów i us³ug
na bezpieczeñstwo i rodowisko naturalne)
CSR7 – rodowisko (w tym dzia³ania skierowane na zapobieganie zanieczyszczeniom
rodowiska naturalnego i jego odbudowê, ograniczenie zu¿ycia zasobów
naturalnych i uwzglêdnianie kryteriów
ekologicznych w wyborze dostawców
i podwykonawców)
CSR8 – uczciwe praktyki i promocja spo³ecznej
odpowiedzialnoci (w tym rzetelne wywi¹zywanie siê ze zobowi¹zañ nansowych, anga¿owanie siê we wspó³pracê
i wspó³zawodnictwo)
CSR9 – rozwój spo³eczny i ekonomiczny (w tym
dzia³ania charytatywne, wspomaganie
rozwoju spo³ecznoci lokalnej, tworzenie nowych miejsc pracy i nowych
technologii).
Wartoæ maksymalna ka¿dego wskanika mo¿e
wynosiæ 1, co oznacza, ¿e wszystkie dzia³ania ujête
w kwestionariuszu jako charakterystyczne dla danego obszaru s¹ realizowane; natomiast wartoæ 0
oznacza, ¿e dzia³ania w zakresie odpowiedzialnoci
spo³ecznej w okrelonym obszarze nie s¹ realizowane.
Dodatkowo wyznaczono wskanik CSRB, charakteryzuj¹cy stopieñ wdro¿enia dzia³añ odpowiedzialnych
spo³ecznie w obszarze bhp (wyznaczony jako redni
wskanik dla dzia³añ z grup 2., 3., 4. i 5., w których
pytania dotyczy³y przede wszystkim dzia³añ zwi¹zanych z bhp) oraz wskanik CSR, jako redni wskanik
wdro¿enia dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie we
wszystkich obszarach.

jest stopieñ wdro¿enia dzia³añ odpowiedzialnych
spo³ecznie we wszystkich obszarach (okrelany na
podstawie wskanika CSR). Ró¿nice te nie s¹ jednak
istotne statystycznie (rys. 2.).
Bardziej szczegó³owa analiza wykaza³a, ¿e
wiêksze wartoci wskanika CSR w przedsiêbiorstwach z wdro¿onym SZ BHP s¹ zwi¹zane przede
wszystkim z lepsz¹ ocen¹ tych dzia³añ, na realizacjê
których mo¿e wp³ywaæ funkcjonowanie w przedsiêbiorstwie procedur i struktur sformalizowanych.
Natomiast dzia³ania skierowane na grupy osób podatnych na zagro¿enia, promocjê zdrowia w pracy
oraz równowagê praca-¿ycie oraz na ochronê rodowiska naturalnego s¹ w porównywalnym stopniu
realizowane w przedsiêbiorstwach z wdro¿onym
i z niewdro¿onym SZ BHP.
Brak istotnej statystycznie zale¿noci miêdzy
wdra¿aniem dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie
w przedsiêbiorstwach z systemami zarz¹dzania
bhp (przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e pod pojêciem
„systemu zarz¹dzania bhp” rozumie siê tutaj sformalizowany system zarz¹dzania, dopasowany do
wymagañ zawartych w normach i certyfikowany)
i bez takich systemów nie oznacza jednak braku
wp³ywu zarz¹dzania bhp na wdra¿anie takich
dzia³añ. wiadczy o tym, wynikaj¹ca z badañ, silna
i istotna statystycznie korelacja zintegrowanego
wskanika zarz¹dzania bhp, wykorzystywanego do
oceny zarz¹dzania bhp ze wskanikiem wdro¿enia
dzia³añ w zakresie odpowiedzialnoci spo³ecznej,
zarówno CSRB, jak i CSR (rys. 3.).
Na ogó³ dzia³ania odpowiedzialne spo³ecznie
w przedsiêbiorstwie s¹ realizowane w kilku obszarach równoczenie, o czym mo¿e wiadczyæ
fakt, ¿e zdecydowana wiêkszoæ wspó³czynników
korelacji pomiêdzy wskanikami CSR1-CSR9 jest
istotna statystycznie, a tak¿e fakt istnienia istotnych
statystycznie korelacji pomiêdzy tymi wskanikami
a wskanikiem ogólnym CSR.

Dzia³ania odpowiedzialne spo³ecznie
a zarz¹dzanie bhp
Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e stopieñ wdro¿enia
dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie w obszarze
bhp jest nieznacznie (o 8%, okrelany na podstawie
wskanika CSRB) wy¿szy w przedsiêbiorstwach,
które wdro¿y³y SZ BHP ni¿ w przedsiêbiorstwach,
które takiego systemu nie wdro¿y³y. Równie¿
nieznacznie wy¿szy w tych przedsiêbiorstwach

Podsumowanie

CSR6 –

Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy ma
istotne znaczenie dla realizacji dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie w przedsiêbiorstwach. Potwierdzaj¹
to wyniki badañ, zgodnie z którymi wy¿szej ocenie
zarz¹dzania bhp towarzyszy na ogó³ wy¿szy stopieñ
wdro¿enia dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie.
Równoczenie, mimo ¿e przedsiêbiorstwa z wdro-

¿onym, sformalizowanym SZ BHP nieco czêciej
deklaruj¹ zaanga¿owanie w dzia³ania odpowiedzialne
spo³ecznie w takich zakresach, jak: podejcie przedsiêbiorstwa do dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie,
planowanie dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie,
dzia³ania skierowane na rozwój zasobów ludzkich,
komunikowanie siê i jawnoæ dzia³añ oraz uczciwe
praktyki i promocja spo³ecznej odpowiedzialnoci,
ró¿nice stopnia wdro¿enia dzia³añ odpowiedzialnych
spo³ecznie w przedsiêbiorstwach z certyfikowanymi
SZ BHP oraz bez takich systemów nie s¹ istotne statystycznie. wiadczy to o koniecznoci doskonalenia
wdra¿anych systemów, a w szczególnoci szerszego
uwzglêdniania dzia³añ odpowiedzialnych spo³ecznie
w procesach planowania.
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