
Zmieniamy podejście  
do bezpieczeństwa

Wsparcie W ksZtałtoWaniu kultury 
beZpiecZeństWa pracy
 
Współpracując z naszymi klientami uczestniczymy 
w kształtowaniu i utrzymaniu kultury bezpieczeństwa, 
mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowni-
ków oraz obniżenia kosztów działalności firmy. 

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji jest 
integralną częścią zarządzania firmą oraz elementem budo-
wy jej wizerunku. wysoka kultura bezpieczeństwa w firmie 
odzwierciedla się w poczuciu odpowiedzialności każdego 
pracownika za sprawy bezpieczeństwa, a to z kolei bezpo-
średnio przekłada się na codzienną pracę. 

Wysoki poziom kultury bezpieczeństwa oraz bezpieczne 
i ergonomiczne stanowiska pracy mają bezpośredni  
wpływ na:
• bezpieczeństwo pracowników – mniej wypadków, 
• wysoką jakość produkowanych wyrobów, 
• poprawę wydajności prowadzonych procesów, 
• wyniki finansowe przedsiębiorstwa. 

cZym jest kultura beZpiecZeństWa?
 
Kultura bezpieczeństwa jest wyrazem tego, jaki jest sto-
sunek pracowników do ryzyka, zagrożeń i bezpieczeństwa 
oraz jakie wartości w tym zakresie uważane są za istotne. 
wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z wysoką 
wartością przykładaną zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz 
utrzymywaniem granicy między niezbędnym ryzykiem,  
które jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju, a za-
pewnieniem bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami.

szczególną uwagę należy zwrócić na trzy elementy:
1. Środowisko fizyczne pracy (narzędzia, maszyny,  

organizacja stanowisk pracy).
2. zachowania pracowników (przestrzeganie przepisów 

bhp, przekazywanie informacji i współpraca, demonstro-
wanie troski o bezpieczeństwo wykraczającej  
poza obowiązki).

3. cechy wewnętrzne pracowników (wiedza, umiejętności, 
motywacja).

Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa musi być 
procesem ciągłym, ponieważ rzeczywista zmiana kulturowa 
jest trudna i wymaga czasu. Jednorazowe „akcje” mogą być 
efektowne, ale przyniosą pozorne efekty, ponieważ sięgają 
jedynie tej najbardziej powierzchownej warstwy kultury.

Wdrażanie kultury beZpiecZeństWa

ocena aktualnego poziomu kultury bezpieczeństwa  
w firmie.
 
proponujemy badanie poziomu kultury bezpieczeństwa 
poprzez ocenę wiedzy, umiejętności,  przekonań oraz  
systemu wartości decydujących o bezpiecznych zachowa-
niach pracowników w organizacji. 
 
przy pomocy narzędzia opracowanego przez prosafety 
przeprowadzimy:
• ocenę aktualnego poziomu kultury bezpieczeństwa,
• weryfikację obowiązujących standardów,
• opracujemy program rozwoju kultury. 

wynikiem oceny będą wysoko wyspecjalizowane programy 
rozwoju kultury bezpieczeństwa.
 



ekonorm pro safety sp. z o.o. sp. k.

J. Gallusa 12 | Katowice 40-594 | poland
tel. +48 32 757 25 17-19 | tel. +48 32 757 26 94-95 | Fax: wew. 102
Mob. +48 605 452 324 | e-mail: poczta@ekonorm.pl
Nip: 63429110694 | ReGoN: 36862707600000 | KRs: 0000701549

www.ekonorm.pl

pL | v01.2018
wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 | ekoNorm pro safety sp. z o.o. sp. K.

audyty behaWioralne bbs  
(ang. behavioural-based safety) 

Jednym z głównych elementów wysokiej kultury bezpie-
czeństwa jest zmiana niebezpiecznych zachowań pracow-
ników w drodze długofalowego programu obserwacji/
audytów behawioralnych. 

koncepcja bbs (ang. behavioural-based safety) opiera 
się na wzajemnej obserwacji pracowników i zwracaniu 
uwagi na potencjalnie niebezpieczne zachowania u innych. 
Kluczowymi pojęciem w tym procesie jest audyt behawio-
ralny (prowadzony przez pracowników, w tym także linio-
wych). przy założeniu, że problem stanowią niebezpieczne 
zachowania pracowników, kluczowe pytania dotyczą 
związanych z nim faktów. 
 
ryzykowne zachowanie jest rezultatem, a nie przyczyną.  
 
Na ryzykowne zachowanie ma wpływ szereg czynników 
jak np.: zła komunikacja, brak nadzoru, niejasne procedury, 
nieodpowiednie szkolenia, presja czasu, złe przyzwyczaje-
nia, brak odpowiedzialności.
 
system bbs ma na celu:
• podniesienie zaangażowania i świadomości  

pracowników w zakresie bhp, 
• zmianę zachowań pracowników (eliminacja zachowań  

ryzykownych i innych czynników zanim doprowadzą  
do wypadku),

• zmniejszenie liczby wypadków, chorób zawodowych  
i zdarzeń  potencjalnie wypadkowych,

• identyfikację barier w bezpiecznej pracy,
• dostarczenie propozycji szybkiego usprawnienia i roz-

wiązań (zachowanie, problemy, procedury),
• użycie wiedzy i doświadczenia osoby obserwowanej  

do potencjalnych  rozwiązań organizacyjnych  
i technicznych.

promoWanie beZpiecZeństWa i podnosZenie 
śWiadomości pracoWnikóW 

zaangażowanie pracowników w podnoszenie kultury  
bezpieczeństwa między innymi realizujemy poprzez:
• poprawę wizualizacji,
• wdrożenie programu zgłaszania zagrożeń oraz zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych,
• organizację tygodnia/dnia bezpieczeństwa  

„safety week/ day”,
• tematy miesiąca i inne.
 
 

beZpiecZne stanoWisko pracy 

pomagamy w organizowaniu bezpiecznych stanowisk 
pracy: nowych, istniejących oraz po zmianach  
organizacyjnych.

proponujemy:
• przeprowadzenie oceny ryzyka – proponowana metoda 

identyfikacji zagrożeń podnosi świadomość operatorów 
oraz dozoru,

• kontrolę bezpieczeństwa – odbiór bezpieczeństwa 
maszyn i stanowisk pracy oraz inspekcje bHp, wdrożenie 
systemu 6s, 

• wsparcie w opracowaniu procedur wykonywania  
bezpiecznie pracy i prowadzonych działań,

• wsparcie w przygotowaniu materiałów szkoleniowych 
dla pracowników,

• wsparcie dozoru poprzez wdrażanie narzędzi takich jak: 
„tool box” dyskusje, pogadanki, analiza zagrożeń przed 
rozpoczęciem czynności operacyjnych,

• wsparcie w ocenie technicznej stanowiska wraz  
z propozycjami działań naprawczych.


