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Słowo wstępne 
 

Prowadzone od wielu lat badania i analizy wskazują jednoznacznie, że poli-

tyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nie może bazować jedynie na 

ustawach i rozporządzeniach. Chociaż wymogi prawne przyczyniają się do 

kształtowania warunków pracy i muszą być respektowane zarówno przez praco-

dawców jak i pracowników, nie pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących 

korzyści w zakresie bezpieczeństwa pracy, redukcji liczby wypadków i chorób 

zawodowych. Wymierne rezultaty w zakresie bezpieczeństwa pracy można osią-

gnąć jedynie poprzez łączenie obowiązujących przepisów prawnych z innymi 

instrumentami kształtowania kultury bezpieczeństwa, takimi jak promowanie 

dobrych praktyk, budowanie świadomości, kształtowanie odpowiedzialności 

społecznej przedsiębiorstw, dialog społeczny, stosowanie zachęt ekonomicznych 

oraz włączanie BHP w bardziej ogólne obszary działań.  

Szerokie podejście do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy jest re-

komendowane przez Unię Europejską, a realizowany obecnie w Polsce, wielolet-

ni program „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (III etap lata 2014-2016) 

przewiduje między innymi opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyj-

nych i technicznych, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie 

przyczyni się do ograniczenia zatrudniania osób w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz spowoduje ograniczenie wypadków 

przy pracy, chorób zawodowych i związanych z tym strat ekonomicznych i spo-

łecznych.  

W centrum uwagi znalazły się kwestie dotyczące tworzenia psychospołecz-

nego środowiska pracy. Raport z Europejskiego Badania Warunków Pracy prze-

prowadzony w 2010 r. wskazał, że negatywny wpływ pracy na własne zdrowie 

odczuwa ponad 36% Polaków, podczas gry średni wynik dla całej UE wyniósł 

25%. Niewiele firm polskich prowadzi w tym zakresie jakiekolwiek działania 

profilaktyczne – jedynie 15% przedsiębiorstw podejmuje działania zmniejszające 

stres zawodowy.  

Coraz częściej porusza się również zagadnienia związane z możliwością 

wykorzystania technologii miękkich (soft technology) w procesie kształtowania 

bezpiecznego środowiska pracy. Technologia miękka powstaje poprzez świado-

me wykorzystanie powszechnie obowiązujących praw oraz doświadczeń w za-

kresie działań ekonomicznych, społecznych oraz humanistycznych, w oparciu 

o które, tworzone są zasady, mechanizmy, środki, postanowienia, metody 

oraz procedury, które wpływają na poprawę, adaptacyjność (przystosowanie) 

oraz  kontrolę subiektywnego oraz obiektywnego świata.  

Prezentujemy Państwu trzecią część z cyklu „Współczesne standardy w za-

kresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nowa perspektywa”, która 
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z jednej strony poświęcona została problematyce związanej z wybranymi aspek-

tami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, z drugiej zaś – możliwościom 

wykorzystania technologii miękkich w szeroko pojętym procesie zarządzania bhp. 

W części pierwszej monografii zaprezentowano zagadnienia kosztów bez-

pieczeństwa, omówiono problemy dotyczące używania pojęcia „zagrożenie” w bhp. 

Poruszona została również tematyka związana z: możliwościami kształtowania 

niezawodności bezpiecznościowej w procesie pracy z maszynami szczególnie 

niebezpiecznymi oraz barierami we wdrażaniu systemowego podejścia do zarzą-

dzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedstawiono program minimalizacji 

wchłaniania ołowiu we krwi. Znalazły się tutaj również zagadnienia związane  

z ergonomią pracy – m.in. pokazano możliwości zastosowania arkusza ergono-

micznego w analizie warunków pracy na wybranych stanowiskach, możliwości 

dostosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości pracowników. Poruszony 

został również ważki temat jakim jest bezpieczeństwo dzieci podczas prac  

rolnych.  

Druga część to przede wszystkim analiza związana z psychospołecznymi 

aspektami pracy. Między innymi zaprezentowany został program redukcji liczby 

wypadków oparty na procesie obserwacji pracownika i udzielaniu informacji 

zwrotnej, zaprezentowano sposoby motywowania pracowników do bezpiecznej 

pracy stosowane przez pracodawców, analizie poddano skuteczność szkoleń bhp. 

Poruszone zostały również zagadnienia związane z elastycznym czasem pracy 

oraz problemy z zatrudnieniem osób dojrzałych. Pokazano możliwości wykorzy-

stania gamifikacji w procesie kształtowania postaw zorientowanych na bezpie-

czeństwo. 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i skuteczne zarządzanie bhp wymaga 

podejścia interdyscyplinarnego – istnieje konieczność współpracy środowiska 

naukowego z praktykami, specjalistami wielu dziedzin. W prezentowanej mono-

grafii, głos w dyskusji zabrało 28 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele 

świata nauki, jak również praktycy – osoby odpowiedzialne za sferę bezpieczeństwa 

w zakładach produkcyjnych oraz przedstawiciele grup zawodowych, których działa-

nia oscylują wokół problematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa i zdrowia. 

Wspólne wysiłki, wymiana doświadczeń, pozwalają zarówno na popularyza-

cję, jak i implementację dobrych praktyk, przyczynią się do budowania świado-

mości w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz kształtowania 

właściwych warunków pracy i postaw pracowników. 

Monografia jest trzecią częścią cyklu, który jest publikowany w ramach 

działań prowadzonych przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Łódzkiej – Katedrę Zarządzania Produkcją i Logistyki, Stowarzyszenie Rozwoju 

Kadr oraz CEDEGO. Redaktorzy składają szczególne podziękowania recenzentom – 

Panu profesorowi zw. dr. hab. Maciejowi Urbaniakowi, Pani profesor PW,  

dr hab. inż. Ewie Górskiej oraz Panu profesorowi UEP, dr. hab. Jerzemu Olszew-

skiemu za wszelkie uwagi i sugestie. Wszystkim autorom zaś dziękują za wkład 
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merytoryczny, zaangażowanie i interesujące rozważania potwierdzające, iż pro-

blematyka bezpieczeństwa jest obszarem bardzo istotnym, wymagającym szero-

kiej dyskusji; obszarem, w którym jest wiele do zrobienia, a ciągły proces prze-

mian stwarzający zarówno możliwości jak i zagrożenia, wymusza poszukiwanie 

nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

 

      Marta Znajmiecka-Sikora, Jerzy Lewandowski
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Introduction 
 

The research which has been conducted for the last years shows that  

occupational safety and health cannot be based only on regulations. Even though 

the law creates the conditions of work which have to be respected by employers 

and employees, regulations are not a sufficient way to get satisfying results in the 

area of OSH, to reduce a number of accidents and work diseases.  

Only connecting regulations with other tools like promotion of good  

practice, building up the awareness and social responsibility, discussion, econom-

ical encouragement and incorporating the OSH into the general actions take  

effect. 

The broad perspective in the OSH problems is recommended by EU and the 

programm “Improvement of safety and working conditions” (2014-2016) which 

implicate working on organizational and technical innovations, methods  

and systems of organization, which can be used to limit dangerous conditions  

of work, accidents, work diseases and economical and social loss. 

The focal point of  this publication is creating the psychosocial environment 

of work. The report of European Working Conditions Observatory (EWCO)  

published in 2010 showed that negative impact of work on health is experienced 

by 36% of Polish workers, while in the UE – by 25%. There are a few prevention 

actions – only 15% of polish companies try to reduce stress of their employers. 

More and more often soft technologies are used to create safety environment 

of work. The soft technology is formed by the sensible use of common rules and 

experience taken from the area of economic, social and humanistic actions.  

The mechanisms and methods are created to affect the adaptation and control  

of subjective and objective world. 

We present you the third part of the series: “Modern management standards 

of the occupational safety and health – new perspective”, which, first of all,  

features the problems of OSH management and secondly – it shows opportunities 

of the usage of soft technologies. 

In the first part we present issues connected with the costs of safety and use 

of the term “thread” in the OSH area. There are also problems connected with the 

ergonomics – the use of ergonomic sheet in the analysis of work conditions and 

adaptation of workstations to the employers. We discuss also the topic of safety 

of children during agricultural work. 

The second part is the analysis of psychosocial aspects of work. We present 

the program of reduction of accidents called Behaviour Based Safety, we show 

effectiveness of OSH trainings and some ways of motivating workers to safety 

work. There are also the topics of flexible work, employement of mature workers 

and gamification as a way of supporting attitudes toward safety.  
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The safety culture and effective OSH management require an interdiscipli-

nary approach- it is essential for scientists and practicians to cooperate. This 

monograph is a collection of different points of view: there are 28 authors,  

scientists, people responsible for safety in plants and proffesionals whose work is 

connected with OSH. U?nited efforts and exchange of experience result in popu-

larization and implementation of good practice, awareness of safety, proper  

atiitudes toward safety and better conditions of work. 

The monograph is a part of the series published by Organization and man-

agement Faculty on  the Technical University of Lodz, Human Resource Devel-

opment Association and CEDEGO. We would like to give special thanks to re-

viewers: Prof. Ph.D. Maciej Urbaniak, Prof. Ph.D. eng. Ewa Górska and Prof. 

Ph.D. Jerzy Olszewski. We also thank all the authors for engagement and inter-

esting discussion which confirm that problems of occupational safety and health 

are very important and the constant process of change creates opportunities an 

threads and force to search new solutions. 

 

      Marta Znajmiecka-Sikora, Jerzy Lewandowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


