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1. Wprowadzenie 

 

"Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać" – to słynne powiedzenie, 

przypisywane profesorowi Harvard Business School Robertowi Kaplanowi przypomina, że  

zarządzanie jest nieodłącznie związane z pomiarem funkcjonowania. Do pomiaru 

funkcjonowania wykorzystywane są wskaźniki, które dostarczają informacji o  stopniu 

realizacji założonych celów lub o jakości działań, których realizacja ma doprowadzić do ich 

osiągnięcia.  

Mierząc i oceniając funkcjonowanie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy należy 

uwzględnić szeroko rozumiane środowisko pracy, w tym przede wszystkim występujące w 

przedsiębiorstwie zagrożenia, działania realizowane w ramach zarządzania BHP oraz ich 

wyniki. Wskaźniki wykorzystywane do pomiaru środowiska pracy oraz realizowanych działań 

są nazywane wskaźnikami wiodącymi, zaś wskaźniki do pomiaru uzyskiwanych wyników – 

wynikowymi (rys.1).   
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Rys. 1. Ocena funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

 

Wskaźniki wynikowe (ang. outcome indicators) [2,28,30], określane czasem również jako 

„negatywne wskaźniki funkcjonowania” (ang. negative performance indicators) [5] lub 

„wskaźniki skutków” (ang. lagging lub trailing indicators) [8,15],  koncentrują się na ogół na 

Wskaźniki wiodące 

wiwiodącekowe 

Wskaźniki wynikowe 
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pomiarze strat wynikających z nieodpowiedniego funkcjonowania. Należą do nich przede 

wszystkim  wskaźniki częstości wypadków przy pracy, koszty wypłaconych z tego tytułu 

odszkodowań, liczba dni absencji spowodowanej wypadkami przy pracy, liczba chorób 

zawodowych, liczba chorób zawiązanych z pracą itp.  

Wskaźniki wynikowe  [3,4,38]: 

 są na ogół wskaźnikami obiektywnymi, opartymi na danych dostępnych w rejestrach 

przedsiębiorstwa,  

 są łatwo zrozumiałe, 

 mogą być wykorzystywane do porówniań stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 

różnych przedsiębiorstwach, a także zmiany w czasie, 

 mogą odzwierciedlać ekonomiczne koszty bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Jednak w niektórych przypadkach informacje dostarczane przez te wskaźniki mogą być 

niezadowalające, a przede wszystkim : 

 koncentrują się głównie na pomiarze strat powodowanych niewłaściwym stanem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 nie pozwalają uwzględniać w ocenie funkcjonowania przedsiębiorstwa chorób 

zawodowych, które mogą wystąpić z dużym opóźnieniem, 

 nie są odpowiednie do oceny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w tych 

przedsiębiorstwach, w których wypadki przy pracy nie występują, 

 zależą od osiąganego w przedsiębiorstwie poziomu zgłaszalności wypadków przy 

pracy i/lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych,   

 odzwierciedlają minione, a nie aktualne działania w obszarze bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

 

Wskaźniki wiodące (ang. leading indicators) [2,8,15,28,30] charakteryzują potencjał 

prewencyjny przedsiębiorstw i warunki pracy, a także działania realizowane w celu poprawy 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. W literaturze spotkać można również 

określenia takie jak pozytywne wskaźniki funkcjonowania (ang. positive performance 

indicators) [39,40] lub wskaźniki działań (ang. activities indicators) [32,33,38]. Przykładami 

takich wskaźników mogą być: liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia czynnikami 

szkodliwymi środowiska pracy, a także liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba ocen ryzyka 

zawodowego, zebrań, na których omawiane są problemy bezpieczeństwa i higieny pracy itp. 

W przeciwieństwie do wskaźników wynikowych, wskaźniki wiodące dostarczają bieżących 

informacji o funkcjonowaniu i umożliwiają korygowanie niezgodności z wymaganiami, zanim 

wystąpią negatywne skutki niezgodności. Do ograniczeń w ich stosowaniu należą przede 

wszystkim: [3,4]: 
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 częste problemy z pomiarem, 

 problemy z zastosowaniem do celów porównań, 

 brak udowodnionych związków ze wskaźnikami wynikowymi, odzwierciedlającymi 

kierunki zmian. 

 

 

2. Ogólne zasady określania wskaźników wynikowych i wiodących do oceny 

funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy   

 

Wskaźniki wynikowe i wiodące do oceny funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i 

higieny pracy powinny być ustalane w procesach planowania. Wymagania i zalecenia 

dotyczące tych procesów sformułowano w polskich normach PN-N-18001 oraz PN-N-18004. 

Wytyczne i narzędzie wspomagające określanie wskaźników wynikowych i wiodących będą 

uzupełnieniem tych norm.  

 

Ustalane w procesie planowania cele, wskaźniki i plany mogą się odnosić do różnych 

jednostek organizacyjnych i działań przedsiębiorstwa oraz do różnych okresów czasu. Cele, 

które mają być osiągnięte w dłuższym czasie (na ogół dłuższym niż rok) i są związane 

bezpośrednio z realizacją ustalonej polityki, są nazywane w normie PN-N-18001 celami 

ogólnymi. Cele te ustala kierownictwo najwyższego szczebla. Określają one pożądaną 

sytuację docelową (np. zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zmniejszenie liczby osób 

zatrudnionych w warunkach zagrożenia, poprawa jakości życia w pracy itp.). Tego rodzaju 

celom przypisywane są często wskaźniki wynikowe, które określają, o ile ma się zmniejszyć 

na przykład liczba wypadków przy pracy czy też absencja chorobowa, albo o ile mają 

wzrosnąć wskaźniki charakteryzujące jakość życia w pracy. Aby osiągnąć każdy z celów 

ogólnych konieczne jest określenie szeregu celów szczegółowych, które odnoszą się do 

realizacji konkretnych działań i są celami średnio- lub krótkoterminowymi. Cele te są z reguły 

ustalane przez kierownictwo średniego szczebla. Celom tym przypisuje się z reguły 

wskaźniki wiodące, które pozwalają na określenie, czy i w jakim stopniu zaplanowane dla ich 

osiągnięcia działania są realizowane i bieżące korygowanie tych działań. Z kolei przypisane 

celom ogólnym wskaźniki wynikowe pozwalają ocenić, czy przyjęte i zrealizowane plany są 

skuteczne, a ich monitorowanie i analiza pozwala na aktualizację przyjętych celów 

szczegółowych.  

 

Podstawą do określenia celów – zarówno ogólnych, jak i szczegółowych - jest analiza 

informacji o obecnym funkcjonowaniu i jego wynikach, która obejmuje w szczególności 

porównanie stanu istniejącego z wymaganiami i standardami przyjętymi przez 
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przedsiębiorstwo i identyfikację tych obszarów, w których konieczna lub wskazana jest 

poprawa. Proces ustalania wskaźników wynikowych i wiodących oraz ich zasady ich 

wykorzystywania do monitorowania realizacji planów i ich ewentualnego korygowania 

ilustruje w poglądowy sposób rys. 3.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.  Wskaźniki wynikowe i wiodące w procesach planowania i monitorowania 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

 

3. Wskaźniki wynikowe do oceny funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

 

3.1. Ogólna charakterystyka wskaźników wynikowych stosowanych do oceny 

funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

Podstawowe wskaźniki stosowane do oceny przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa i 

tradycyjnie odnoszą się do wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dane niezbędne do 
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wyznaczenia tych wskaźników powinny być dostępne w każdym przedsiębiorstwie, gdyż 

obowiązek rejestrowania i analizowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych wynika 

z przepisów prawa. Biorąc pod uwagę, że: 

 choroby zawodowe mogą być efektem narażenia na szkodliwe czynniki środowiska 

pracy, które miało miejsce przed wielu laty, często w innym przedsiębiorstwie 

 mimo braku wypadków i chorób zawodowych, liczba pracowników odczuwających 

dolegliwości związane z pracą oraz absencja chorobowa powodowana tymi 

dolegliwościami może być znaczna,  

celowe jest stosowanie do oceny funkcjonowania również innych wskaźników, takich jak na 

przykład liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub liczba osób odczuwających 

dolegliwości zdrowotne związane z pracą. Ważne jest również wykorzystywanie w procesie 

oceny wskaźników ekonomicznych, takich jak koszty wypadków przy pracy lub koszty 

absencji chorobowej związanej z pracą, które w istotny sposób mogą wspomagać procesy 

decyzyjne w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W przedsiębiorstwach dążących do osiągnięcia zgodności z wymaganiami prawa za 

wskaźnik służący ocenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przyjmuje się często również 

liczbę niezgodności z tymi wymaganiami, wykrytych podczas inspekcji zewnętrznych lub 

wewnętrznych, zaś w przedsiębiorstwach dążących do wdrożenia systemu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami określonej normy (np. PN-N-

18001 lub OHSAS 18001) - liczbę niezgodności z wymaganiami tej normy, wykrytych 

podczas auditów wewnętrznych lub zewnętrznych.     

      

Podstawowe wskaźniki wynikowe wraz ze źródłami danych, które mogą być wykorzystywane 

do ich wyznaczania zestawiono w tablicy 1. W zależności od wykorzystywanych do 

wyznaczania wskaźnika źródeł danych (rejestry przedsiębiorstwa lub badania ankietowe) 

wskaźniki te mogą mieć charakter subiektywny lub obiektywny. Należy jednak pamiętać, że 

nawet wskaźniki nazywane obiektywnymi mogą być po części determinowane czynnikami 

subiektywnymi – na przykład na rejestrowaną liczbę wypadków przy pracy, a jeszcze silniej 

na liczbę zdarzeń potencjalnie wypadkowych wpływa ich zgłaszalność. Przedstawione w 

tablicy wskaźniki oraz metody ich wyznaczania opisano w kolejnym podpunkcie.  
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Tablica 1. Podstawowe wskaźniki wynikowe i źródła informacji służących do ich wyznaczania 

l.p. Nazwa wskaźnika Rodzaj 
wskaźnika 

Źródła informacji  

1.  Liczba wypadków przy pracy Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

2.  Wskaźnik częstości wypadków przy 
pracy na 1000 pracujących  

Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

3.  Wskaźnik częstości wypadków przy 
pracy na 100 000 roboczogodzin 

Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

4.  Wskaźnik częstości wypadków przy 
pracy na 1000 000 ton wydobycia (lub 
inną ilość produktu) 

Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

5.  Wskaźnik ciężkości wypadków przy 
pracy 

Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

6.  Wskaźnik osób zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia na 1000 
zatrudnionych  

Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

7.  Liczba zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych 

Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

8.  Liczba osób odczuwających 
dolegliwości zdrowotne związane z 
pracą 

Subiektywny Badania ankietowe wśród 
pracowników 

9.  Koszty wypadków przy pracy Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

10.  Koszty absencji chorobowej  Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

11.  Liczba niezgodności z wymaganiami 
prawa, wykrytych podczas kontroli 

Obiektywny Raporty z kontroli 

12.  Liczba niezgodności z wymaganiami 
dla systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy, 
wykrytych podczas auditów 

Obiektywny Raporty z auditów 

 

 

3.2. Metody wyznaczania wybranych wskaźników wynikowych 

 

a) Liczba wypadków przy pracy 

Powszechnie stosowanym oraz jednym z najprostszych wskaźników wynikowych jest liczba 

wypadków przy pracy (przy czym oddzielnie przedstawia się na ogół liczby wypadków 
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ogółem, śmiertelnych i ciężkich)  przypadająca na określony okres (np. miesiąc, kwartał, 

rok). Wskaźnik ten umożliwia monitorowanie zmian liczby wypadków w czasie dla określonej 

grupy pracujących, np. wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa, pracowników 

wybranych wydziałów, grup wiekowych itp. Nie może być on jednak stosowany do porównań 

między grupami o różnej wielkości i różnymi przedsiębiorstwami. Aby umożliwić takie 

porówniania stosuje się wskaźniki częstości wypadków przy pracy oraz wskaźniki ciężkości 

wypadków przy pracy.  

b) Wskaźniki częstości wypadków przy pracy 

Wskaźniki częstości mogą być obliczane dla wszystkich zaistniałych wypadków lub 

oddzielnie dla wypadków ogółem, ciężkich i śmiertelnych. Do podstawowych wskaźników 

częstości należą: 

 

 wskaźnik częstości wypadków przy pracy (nazywany czasami wskaźnikiem 

wypadkowości), który określa liczbę wypadków przypadających na określoną 

liczbę pracujących lub zatrudnionych. W Polsce stosuje się wskaźnik częstości 

wypadków przy pracy, który  określa liczbę wypadków przy pracy przypadającą na 

1000 pracujących. Obliczyć go można ze wzoru: 

 

1000
hpracujacycLiczba

)nychposzkodowa(wypadkówLiczba
W 

 

Taki wskaźnik jest najczęściej wykorzystywany do oceny stanu bezpieczeństwa w 

przedsiębiorstwach, gdyż może być on łatwo porównany ze średnimi wskaźnikami dla  

określonej działalności gospodarczej lub wskaźnikami ogólnopolskimi.     

 

W skali Unii Europejskiej wskaźnik częstości wypadków przy pracy jest obliczany jako  

liczba wypadków przypadająca na 100 000 zatrudnionych (w przeliczeniu na pełny 

etat) i obliczany ze wzoru: 

 

100000
)(


ychzatrudnionLiczba

nychposzkodowawypadkówLiczba
W

 

 

 Wskaźnik częstości określający liczbę wypadków przy pracy przypadającą na 

określoną liczbę przepracowanych godzin (najczęściej 100 000 roboczogodzin), 

który można obliczyć według wzoru: 
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000100
godzinanychprzepracowLiczba

)nychposzkodowa(wypadkówLiczba
W1   

 

Wskaźnik ten jest często wybierany przez przedsiębiorstwa o dużej sezonowości 

produkcji (np. przez przedsiębiorstwa budowlane) jako dodatkowy wskaźnik, który 

charakteryzuje wypadkowość w zależności od natężenia prac.  

 

 Wskaźnik częstości określający liczbę wypadków przy pracy przypadającą na 

określoną ilość produkcji wytworzonej (np. na milion ton węgla), wyznaczany ze 

wzoru:  

0000001
)(

2 
glawętonwydobytychLiczba

nychposzkodowawypadkówLiczba
W  

Podobnie jak wskaźnik poprzedni, może być on stosowany jako dodatkowo 

charakteryzujący bezpieczeństwo w zależności od natężenia produkcji.  

 

c) Wskaźniki ciężkości wypadków przy pracy  

W celu uzyskania wskaźnika ciężkości wypadków przy pracy w danym przedsiębiorstwie 

należy obliczyć łączną liczbę dni absencji spowodowanej przez wypadki przy pracy w 

określonym czasie (np. kwartale, roku), i odnieść ją do liczby osób poszkodowanych w tych 

wypadkach:   

 

nychposzkodowaLiczba

wypadkamiaspowodowanabsencjaŁączna
W 3

 

 

Taki wskaźnik pozwala na ocenę średniej ciężkości wypadków przy pracy w 

przedsiębiorstwie oraz jej porównanie z ciężkością wypadków w innych przedsiębiorstwach, 

średnią w całej działalności lub średnią krajową.  

 

d) Liczba rejestrowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych 

Rejestrowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych nie jest jest obowiązkiem wynikającym z 

wymagań prawa. Wielokrotnie podkreśla się jednak znaczenie rejestrowania i analizy tych 

zdarzeń dla celów prewencji. W wyniku ich analizy zidentyfikować można szereg 

niedostrzeżonych wcześniej zagrożeń i wprowadzić środki ograniczające związane z nimi 

ryzyko zawodowe zanim wystąpi wypadek przy pracy, w którym poszkodowany zostanie 

człowiek. Dlatego wymagania odnoszące się do systemów zarządzania bezpieczeństwem i 
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higieną pracy formułowane w normach przeznaczonych do dobrowolnego stosowania 

obejmują rejestrowanie i analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Liczba tych 

zdarzeń może być jednym ze wskaźników stanu bezpieczeństwa, pod warunkiem jednak, że 

zapewni się odpowiednią zgłaszalność tych zdarzeń. 

 

e) Liczba osób odczuwających dolegliwości związane z pracą  

Jak stwierdzono wcześniej, wskaźniki charakteryzujące choroby zawodowe nie 

charakteryzują właściwie warunków pracy na poziomie przedsiębiorstwa. Natomiast o tych 

warunkach mogą świadczyć odczuwane przez pracowników dolegliwości związane z pracą, 

które mogą wskazywać na niedostateczną skuteczność środków stosowanych w celu 

ograniczania ryzyka zawodowego lub obecność w środowisku pracy niezidentyfikowanych 

czynników ryzyka zawodowego. Grupa Robocza ds. Statystyki określiła dolegliwości 

zdrowotne i choroby związane z pracą jako takie, których przyczyną, czynnikiem 

pogarszającym stan lub współprzyczyną mogą być warunki pracy [47]. Definicja ta obejmuje 

zdrowotne problemy fizyczne i psychospołeczne. Występowanie takich dolegliwości można 

monitorować przeprowadzając wśród pracowników badania ankietowe. 

 

W przedsiebiorstwach, które zdecydują się na monitorowanie dolegliwości chorobowych 

wśród pracowników konieczne jest okresowe przeprowadzanie badań ankietowych.  

Kwestionariusz, który można wykorzystać do takich badań opracowano w zadaniu służb 

państwowych pn. „Badanie obiektywnych i subiektywnych ocen ryzyka zawodowego” 

(załącznik 1).  

 

f) Koszty wypadków przy pracy i koszty absencji chorobowej 

Badania wykazały [46], że obciążające przedsiębiorstwa koszty wypadków przy pracy 

sięgają 11% ogólnych społecznych kosztów tych wypadków (rys. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Struktura społecznych kosztów wypadków przy pracy (na podstawie [46]) 

 

13%
11%

76%

poszkodowany i jego rodzina przedsiębiorstwo społeczeństwo 
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Koszty te dla wypadków, które zarejestrowano w GUS w roku 2007 oszacowano na ponad 

2,2 mld. zł, z czego ponad 240 mln zł to koszty poniesione przez przedsiębiorstwa [46]. Na 

koszty te składają się przy tym nie tylko koszty odszkodowań, ale również koszty takie jak 

(wg PN-N-18004): 

 koszty straconego czasu pracy (np. przez osobę poszkodowaną i inne osoby, na 

dochodzenie powypadkowe, zastępstwa osoby poszkodowanej, na naprawy 

wykonane w przedsiębiorstwie itp.); 

 płatności bieżące (np. za pracę w nadgodzinach wynikającą z nieobecności 

poszkodowanego na stanowisku pracy, za wykonane przez inną firmę naprawy 

maszyn, urządzeń, środków transportu uszkodzonych w wyniku wypadku itp.; 

 straty majątku trwałego i obrotowego (wartość zniszczonych surowców, półwyrobów, 

wyrobów gotowych, utracona wartość maszyn, urządzeń i pojazdów oraz koszt 

zakupu nowych maszyn, urządzeń i pojazdów); 

 utrata przychodów związana z karami umownymi, przerwami w produkcji, obniżeniem 

wydajności i jakości produkcji. 

Koszty wypadków obciążające przedsiębiorstwo stanowią różnicę między sumą 

poszczególnych składników kosztów ujętych w wymienionych grupach a uzyskanymi z 

instytucji ubezpieczeniowych odszkodowaniami z tytułu utraty majątku przedsiębiorstwa. 

W wielu przedsiębiorstwach dużych – np. kopalniach lub zakładach elektroenergetycznych – 

koszty wypadków przy pracy są monitorowane. Stosowane metody monitorowania obejmują 

z reguły wszystkie wymienione składniki kosztów.    

 

Celowe jest również monitorowanie kosztów ogólnej absencji chorobowej obciążającej 

przedsiębiorstwo, gdyż duża część tej absencji może być związana z warunkami pracy.   

   

 

3.3. Podstawowe zasady wyboru wskaźników wynikowych 

 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 6.2., wybór wskaźników wynikowych jest 

ściśle związany z celami, które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć. Wskaźniki te są 

wykorzystywane jako mierzalne kryteria osiągania celów skierowanych na uzyskanie 

określonych wyników, którymi mogą być w szczególności zmiany w stanie bezpieczeństwa, 

ograniczenie absencji chorobowej czy też ograniczenie kosztów wypadków przy pracy. 

Potrzeba takich zmian wynika z analizy stanu obecnego, która powinna wskazać na 

podstawowe problemy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie.  
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Cele i wskaźniki wynikowe, które mogą przyjmować przedsiębiorstwa w zależności od 

występujących problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy zestawiono w 

tablicy 2. 

 

 

Tablica 2. Cele i wskaźniki wynikowe w zależności od występujących problemów 

L.p. Problem Cel Wskaźnik wynikowy 

1.  Wzrastająca liczba 
wypadków przy pracy lub 
liczba wypadków przy pracy 
większa od średniej dla 
działalności  

Zmniejszenie liczby 
wypadków przy pracy 

 

 

 

Liczba wypadków przy 
pracy 

Wskaźnik wypadków przy 
pracy na 1000 pracujących 

2.  Duża liczba ciężkich 
wypadków przy pracy  

Zmniejszenie liczby 
ciężkich wypadków przy 
pracy 

Wskaźnik ciężkich 
wypadków przy pracy na 
1000 pracujących 

Wskaźnik ciężkości 
wypadków przy pracy 

3.  Wysoka absencja 
chorobowa pracowników 

Zmniejszenie absencji 
chorobowej związanej z 
warunkami pracy 

 

Liczba dni absencji 
chorobowej 

4.  Duża lub wzrastająca liczba 
osób odczuwających 
dolegliwości związane z 
pracą  

Zmniejszenie liczby osób 
odczuwających 
dolegliwości związane z 
pracą  

Liczba osób 
odczuwających 
dolegliwości związane z 
pracą 

5.  Duża liczba niezgodności z 
wymaganiami prawa, 
ujawnianych w kontrolach 
zewnętrznych lub 
wewnętrznych  

Osiągnięcie zgodności z 
wymaganiami prawa w 
zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy  

Liczba niezgodności z 
wymaganiami prawa 

6.  Niewłaściwa organizacja 
działań w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy; dążenie do poprawy 
zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną 
pracy  

Wdrożenie systemu 
zarządzania 
bezpieczeństwem i 
higieną pracy zgodnego 
z wymaganiami normy 

Liczba niezgodności z 
wymaganiami normy dla 
systemu zarządznaia 
bezpieczeństwem i higieną 
pracy  
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4. Wskaźniki wiodące charakteryzujące warunki pracy i potencjał prewencyjny  

 

4.1. Ogólna charakterystyka wskaźników wiodących charakteryzujących warunki 

pracy i potencjał prewencyjny  

 

Wskaźnikiem stosowanym powszechnie do oceny warunków pracy jest liczba pracowników 

zatrudnionych w warunkach zagrożenia szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami 

środowiska pracy. Wskaźnik ten jest wykorzystywany zarówno na poziomie kraju, jak i na 

poziomie przedsiębiorstw, w których wpływa w szczególności na wysokość składki 

ubezpieczeniowej. Stosowanie wskaźników odnoszących się do liczby osób zatrudnionych w 

warunkach zagrożenia jest ściśle związane z wymaganiami prawa, zgodnie z którymi 

przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 9 osób są zobowiązane do składania informacji o 

liczbie osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia do Głównego Urzędu Statystycznego, a 

także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wraz z informacjami o wypadkach przy pracy 

ogółem oraz wypadkach śmiertelnych i ciężkich, w celu ustalenia wysokości składki na 

ubezpieczenie wypadkowe. Często wskaźniki te są jedynymi wskaźnikami stosowanymi w 

celu oceny warunków pracy.  

 

Jednak w wielu przedsiębiorstwach, a w szczególności takich, w których w środowisku pracy 

nie występują tradycyjne zagrożenia takie jak np. hałas, drgania, substancje chemiczne lub 

w takich, w których wypadki przy pracy zdarzają się bardzo rzadko (raz na kilka lat)   

zastosowanie tych wskaźników może nie odzwierciedlać faktycznego stanu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Mimo braku osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, liczba 

pracowników narażonych na czynniki szkodliwe w środowisku pracy o stężeniach lub 

natężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych może być znaczna. Wiele osób 

może również odczuwać obciążenie psychiczne pracą, które może być przyczyną licznych 

zachorowań i absencji chorobowej. Dlatego, w celu uzyskania lepszej charakterystyki 

warunków pracy, zaleca się stosować subiektywne wskaźniki warunków pracy, 

charakteryzujące narażenie na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy z punktu 

widzenia pracowników. Tego rodzaju wskaźniki umożliwiają w szczególności 

scharakteryzowanie psychospołecznego środowiska pracy, a także jakości życia w pracy.  

 

Wskaźnikami charakteryzującymi potencjał prewencyjny mogą być na przykład wskaźniki 

odnoszące się do klimatu organizacyjnego, którego zmiany z wyprzedzeniem informują o 

trendach w stanie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące warunki pracy i potencjał prewencyjny w 

przedsiębiorstwie zestawiono w tablicy 3.  
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Tablica 3. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące warunki pracy i potencjał prewencyjny w 
przedsiębiorstwie 

 

l.p. Nazwa wskaźnika Rodzaj 
wskaźnika 

Źródła informacji  

1.  Wskaźnik osób zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia na 1000 
zatrudnionych  

Obiektywny Rejestry przedsiębiorstwa  

2.  Liczba osób raportujących narażenie na 
szkodliwe czynniki środowiska pracy  

Subjektywny Badania ankietowe, 
wywiady 

3.  Liczba osób raportujących narażenie na 
czynniki uciążliwe środowiska pracy  

Subjektywny Badania ankietowe, 
wywiady 

4.  Klimat bezpieczeństwa 
bezpieczeństwem i higieną pracy 

Subjektywny Badania ankietowe, 
wywiady 

 

 

4.2. Metody wyznaczania wybranych wskaźników charakteryzujących warunki pracy i 
potencjał prewencyjny w przedsiębiorstwie 
 

 

a) Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia 

Aby scharakteryzować warunki pracy w przedsiębiorstwie, do celów sprawozdawczości 

statystycznej oraz ubezpieczeń podaje się liczbę osób zatrudnionych w warunkach 

zagrożenia, czyli przekroczenia dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych 

w środowisku pracy – ogółem oraz dla poszczególnych czynników.  

 

b) Wskaźniki zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i 

niebezpiecznymi dla zdrowia 

W celu umożliwienia porównań warunków pracy między różnymi przedsiębiorstwami stosuje 

się wskaźnik określający liczbę pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia 

przypadającą na 1000 osób zatrudnionych, który wyznacza się następująco: 

 

   
                                                

                    
        

 

Wskaźnik ten można stosować do ogólnej oceny warunków pracy – dotyczy on wówczas 

liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia, bez względu na rodzaj czynnika 

zagrażającego, a także dla scharakteryzowania zagrożenia określonym czynnikiem (np. 

czynnikiem chemicznym, drganiami, hałasem, uciążliwością pracy itp.) – dotyczy on 
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wówczas liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia tym czynnikiem środowiska 

pracy.    

 

c) Liczba osób narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych, 

niebezpiecznych i uciążliwych w środowisku pracy 

Narażenie na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych w 

środowisku pracy oznacza, że pracownik podlega oddziaływaniu tych czynników. Nie jest to 

równoznaczne z narażeniem w stopniu przekraczającym wartości dopuszczalne i obejmuje 

wszystkie czynniki środowiska pracy, w tym czynniki psychospołeczne. Informacje o takim 

narażeniu mogą być pozyskiwane z badań ankietowych. Badania takie są prowadzone na 

poziomie UE przez Europejską Fundację Poprawy Warunków Życia i Pracy, a także na 

poziomie krajowym w wielu krajach UE. Mogą być one również przeprowadzne na poziomie 

przedsiębiorstw.     

Przedsiebiorstwom, które zdecydują się na monitorowanie narażenia zaleca się 

przeprowadzenie wśród pracowników badań ankietowych z wykorzystaniem kwestionariusza 

do badań subiektywnych i obiektywnych ocen ryzyka zawodowego i dolegliwości 

zdrowotnych związanych z pracą, opracowanego w zadaniu „Badanie obiektywnych i 

subiektywnych ocen ryzyka zawodowego” (załącznik 1).  

 

 

 

4.3. Podstawowe zasady wyboru wskaźników  

 

Wybór wskaźników jest związany z przyjętymi przez przedsiębiorstwo celami, które powinny 

być skierowane na rozwiązywanie istniejących problemów lub poprawę sytuacji. 

Przykładowe problemy, cele i wskaźniki przedstawiono w tablicy 4.  

 

Tablica 4. Cele i wskaźniki wejściowe w zależności od występujących problemów  

L.p. Problem Cel Wskaźnik wynikowy 

1. Duża liczba osób 
zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia lub duża liczba 
osób narażonych na 
oddziaływanie czynników 
szkodliwych lub uciążliwych 
w środowisku pracy 
(ogółem) 

Zmniejszenie liczby osób 
zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia 

 

 

Liczba osób 
zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia 
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L.p. Problem Cel Wskaźnik wynikowy 

2. Duża liczba osób 
zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia okreslonym 
czynnikiem środowiska 
pracy (np. hałas, mikroklimat 
itp.)  

Zmniejszenie liczby osób 
zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia 
okreslonym czynnikiem 
środowiska pracy (np. 
hałas, mikroklimat itp.) 

Liczba osób 
zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia 
okreslonym czynnikiem 
środowiska pracy (np. 
hałas, mikroklimat itp.) 

3. Duża liczba osób 
raportujących narażenie na 
czynniki szkodliwe w 
środowisku pracy  

Zmniejszenie liczby osób 
narażonych na 
oddziaływanie czynników 
szkodliwych w środowisku 
pracy  

Liczba osób narażonych 
na czynniki szkodliwe w 
środowisku pracy 

4. Duża liczba osób 
raportujących narażenie na 
czynniki uciążliwe w 
środowisku pracy  

Zmniejszenie liczby osób 
narażonych na 
oddziaływanie czynników 
uciążliwych w środowisku 
pracy  

Liczba osób narażonych 
na czynniki uciążliwe w 
środowisku pracy 

 

 

5.   Wskaźniki wiodące do oceny działań w obszarze BHP  

 

5.1. Podstawowe zasady określania wskaźników wiodących   

Cele dotyczące doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i odnoszące 

się do nich wskaźniki wiodące powinny być okreslane przede wszystkim dla tych obszarów 

zarzadzania i działań, które w największym stopniu wpływają na pożądane zmiany 

wskaźników wynikowych. Przyjmuje się, że podstawowe takie obszary i działania zostały 

zdefiniowane w wymaganiach prawa, które powinno spełniać każde przedsiębiorstwo. Normy 

odnoszące się do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wspomagają 

skuteczne wdrażanie tych wymagań, wskazując na sposoby ich realizacji, które powinny 

prowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc do poprawy opisujących 

ten stan wskaźników wynikowych (np. wskaźniki wypadków przy pracy, liczba osób 

zatrudnionych w warunkach zagrożenia, wyniki pomiaru kultury bezpieczeństwa, jakość 

życia w pracy itp.). Określenie celów odnoszących się do doskonalenia działań w zakresie 

BHP i przyporządkowanie im wskaźników wiodących powinno być poprzedzone oceną 

obecnego poziomu funkcjonowania i identyfikacją obszarów wymagających poprawy.  

 

Przy przeprowadzaniu oceny funkcjonowania dla każdago z przedsiębiorstw istotne jest 

przede wszystkim sprawdzenie zgodności funkcjonowania z wymaganiami prawa. Należy 

przy tym określić, czy wszystkie przewidziane w prawie działania są realizowane, a 
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następnie czy przyjęty sposób ich realizacji odpowiada zasadom dobrej praktyki w tym 

zakresie, które są w szczególności określone w normach dotyczących systemów 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ocena taka może prowadzić do określenia 

szeregu celów, z których z reguły tylko część może być przyjęta. O przyjęciu celu decyduje 

przede wszystkim jego znaczenie dla realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

wynikających z niej celów ogólnych i związanych z nimi wskaźników wynikowych. W 

zależności od stopnia rozwoju zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poziomu 

kultury bezpieczeństwa cele uznawane za ważne dla poprawy funkcjonowania i 

przyjmowane do realizacjio w przedsiębiorstwie mogą dotyczyć działań związanych z: 

 dostosowywaniem funkcjonowania do wymagań obowiązującego prawa,  

 wdrażania zasad systemowego zarządzania zgodnie z przyjętymi wymaganiami, 

określonymi w normie odnoszącej się do systemów zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy, 

 doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, na przykład przez 

rozwój zaangażowania kierownictwa i współudziału pracowników, a także rozwój 

odpowiedzialności społecznej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

5.2. Wskaźniki wiodące dla podstawowych obszarów zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy  

 

5.2.1. Wskaźniki wiodące w obszarze „Zaangażowanie kierownictwa i polityka 

bezpieczeństwa i higieny pracy”  

Zaangażowanie kierownictwa, a w szczególności kierownictwa najwyższych szczebli w 

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie jest niezbędnym 

warunkiem skuteczności tego zarządzania, wyrażającej się w szczególności poprawą stanu 

bezpieczeństwa i warunków pracy. Widocznym dowodem tego zaangażowania może być 

między innymi:  

 zapewnienie zasobów potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników w sposób zgodny z wymaganiami prawa, 

 zapewnienie zasobów potrzebnych do realizacji działań skierowanych na poprawę 

jakości życia w pracy i dobrostanu pracowników, nawet, jeżeli nie są wymagane przez 

prawo, 

 osobisty udział w szkoleniach na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem i 

ochroną zdrowia w pracy,   

- zaangażowanie własnego czasu w określanie celów i planowanie działań zmierzających 

do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- omawianie problemów BHP na zebraniach kierownictwa oraz na zebraniach z 

pracownikami, 

- udział w przeglądach stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także wizyty na wydziałach produkcyjnych, podczas których kierownictwo zwraca 

szczególną uwagę na problemy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do zwiększenia zaangażowania 

najwyższego kierownictwa przedstawiono w tablicy 6.  

 

Tablica 6. Cele i wskaźniki do zwiększenia zaangażowania najwyższego kierownictwa  

Cele  Wskaźniki wiodące  

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń 
dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i 
higieną pracy dla wszystkich członków 
najwyższego kierownictwa i kierowników 

Liczba członków najwyższego 
kierownictwa uczestniczących w 
szkoleniach                                     

Liczba kierowników uczestniczących w 
szkoleniach   

Lepsze informowanie członków najwyższego 
kierownictwa i problemach w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

  

  

Liczba zebrań najwyższego 
kierownictwa, na których omawiane są 
problemy bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników  

Liczba raportów o stanie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
przekazana członkom najwyższego 
kierownictwa  

Procent wypadków przy pracy, o których 
natychmiast poinformowano najwyższe 
kierownictwo 

Zwiększenie zaangażowania najwyższego 
kierownictwa w procesy planowania  

  

Liczba celów dotyczących poprawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przyjętych  przez najwyższe 
kierownictwo  

Liczba zebrań najwyższego 
kierownictwa, na których prezentowane 
są informacje dotyczące realizacji 
przyjętych planów 
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Cele  Wskaźniki wiodące  

Zwiększenie zaangażowania najwyższego 
kierownictwa w monitorowanie bezpieczeństwa i 
higieny pracy  

Liczba przeglądów stanu bhp, w których 
uczestniczy członek najwyższego 
kierownictwa  

Wprowadzenie okresowych przeglądów systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

Liczba usprawnień wprowadzonych do 
systemu w wyniku przeglądów  

 

 

5.2.2.  Wskaźniki wiodące w obszarze „Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy”  

 

Zgodnie z kodeksem pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom 

zawodowym każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić rozwój spójnej polityki, która 

uwzględnia zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne 

oraz wpływ czynników środowiska pracy. Według normy PN-N-18001 polityka 

bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi deklarację, w której określone są długoterminowe 

cele strategiczne w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy i podstawowe zasady ich 

realizacji. Według tej normy do podstawowych zobowiązań, które zawierać powinna polityka 

bezpieczeństwa i higieny pracy należą:  

 zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom 

potencjalnie wypadkowym; 

 dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań obowiązujących 

przedsiębiorstwo; 

 ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 zapewnianie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki; 

 podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do 

działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Polityka powinna być opracowana w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników, znana 

wszystkim pracownikom i przez nich akceptowana.  

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w celu ustanowienia spójnej polityki w zakresie BHP 

przedstawiono w tablicy 8.  
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Tablica 8. Cele i wskaźniki do poprawy polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Opracowanie i ustanowienie polityki 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnej z 
przyjętymi wymaganiami i akceptowanej 
przez pracowników  

Stopień zgodności polityki z wymaganiami 
przyjętych norm i wytycznych oraz 
oczekiwaniami pracowników  

Przekazanie informacji o polityce 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom  

Procent pracowników, którzy znają i 
akceptują politykę bezpieczeństwa i higieny 
pracy  

Upowszechnienie polityki bezpieczeństwa i 
higieny pracy  

Dostępność deklaracji polityki 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
wszystkich zainteresowanych stron 

Ustanowienie celów i planów 
długoterminowych służących realizacji 
zawartych w polityce deklaracji  

Zgodność celów z deklaracjami zawartymi w 
polityce 

 

 

5.2.3. Wskaźniki wiodące w obszarze „Ocena współudziału pracowników”  

 

Współudział pracowników w działaniach na rzecz BHP oznacza współdziałanie pracowników 

i kadry kierowniczej w celu skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w 

przedsiębiorstwie. Może on przyjmować różne formy i być realizowany jako: 

 informowanie pracowników o wszystkich sprawach związanych z ich 

bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, 

 wysłuchiwanie opinii pracowników na temat problemów związanych z ich 

bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, 

 konsultowanie z pracownikami decyzji dotyczących spraw związanych z ich 

bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy,  

 wspólne z pracownikami podejmowanie decyzji dotyczących spraw związanych z ich 

bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy.  

Zapewnienie współudziału pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny 

pracy jest obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z przepisów prawa. Równocześnie norma 

PN-N-18001 wskazuje na konieczność stworzenia warunków, które umożliwiają 

pracownikom i ich przedstawicielom aktywne uczestniczenie we wszystkich działaniach 

związanych z wdrażaniem, funkcjonowaniem i doskonaleniem zarządzania BHP. 
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Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do zwiększenia zaangażowania 

pracowników w działania na rzecz BHP przedstawiono w tablicy 10.  

 

Tablica 10. Cele i wskaźniki do zwiększania współudziału pracowników w działania na rzecz 

BHP 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Zapewnienie przedstawicielstwa pracowników 
w sprawach dotyczących bhp w sposób 
zgodny z przepisami prawa 

Powołanie i funkcjonowanie w zakładzie 
pracy wszystkich wymaganych prawem 
organów przedstawicielskich  

Zapewnienie lepszego informowania 
pracowników w sprawach dotyczących bhp 

Procent pracowników dobrze 
poinformowanych o sprawach związanych 
z ich bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy  

Skuteczna realizacja konsultacji w zakresie 
bhp  

Procent decyzji dotyczących bhp 
konsultowanych z pracownikami lub ich 
przedstawicielami  

Zwiększenie współudziału pracowników w 
działaniach dotyczących bhp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procent ocen ryzyka zawodowego 
przeprowadzonych przy współudziale 
pracowników lub ich przedstawicieli   

Procent inspekcji stanu bhp 
przeprowadzonych przy współudziale 
pracowników lub ich przedstawicieli 

Procent analiz przyczyn wypadków przy 
pracy przeprowadzonych przy współudziale 
pracowników lub ich przedstawicieli  

Liczba celów bezpieczeństwa i higieny 
pracy określonych przy współudziale 
pracowników 

Liczba propozycji usprawnień z zakresu 
bhp zgłaszanych przez pracowników 

Procent decyzji kierowniczych dotyczących 
bhp, w których uwzględniono uwagi 
pracowników  
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5.2.4. Wskaźniki wiodące w obszarze „Ocena procesów planowania”  

 

Planowanie obejmuje wytyczanie celów i określanie prowadzących do ich osiągnięcia działań 

oraz sposobu ich realizacji, a także zasobów potrzebnych do ich realizacji. Przy określaniu 

celów należy przede wszystkim wziąć pod uwagę potrzeby wynikające z analizy stanu 

istniejącego, a przede wszystkim konieczność spełnienia wymagań wynikających z prawa, 

prowadzenia działań ograniczających występujące ryzyko zawodowe, a także możliwości 

techniczne i finansowe przedsiębiorstwa oraz opinie pracowników i innych zainteresowanych 

stron. Oceniając proces planowania należy wziąć pod uwagę zarówno zakres informacji 

analizowanych przy określaniu celów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i sposób ich 

ustalania, a w szczególności fakt współudziału osób zaangażowanych w osiąganie celów w 

ustalanie planów działań. Ważne jest również uwzględnienie możliwości korygowania celów i 

planów.     

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy procesów planowania 

przedstawiono w tablicy 12. 

 

Tablica 12. Cele i wskaźniki do poprawy  procesów planowania   

Cele  Wskaźniki wiodące  

Usprawnienie 
procesów planowania 
w obszarze 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy   
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

Liczba ustanowionych przez najwyższe kierownictwo celów 
długoterminowych skierowanych na osiągnięcie zgodności z 
wymaganiami prawa 

 Liczba ustanowionych przez najwyższe kierownictwo celów 
długoterminowych skierowanych na poprawę stanu 
bezpieczeństwa  

Liczba ustanowionych przez najwyższe kierownictwo celów 
długoterminowych skierowanych na poprawę jakości życia w pracy 

Liczba celów długoterminowych osiągniętych dzięki realizacji 
ustalonych planów  

Liczba  zaktualizowanych celów krótkoterminowych   

Liczba osiągniętych celów krótkoterminowych 

 

5.2.5. Wskaźniki wiodące w obszarze „Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy”  

Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

niezbędne jest określenie, przypisanie, udokumentowanie i zakomunikowanie 

odpowiedzialności i uprawnień w zakresie BHP oraz wzajemnych zależności i powiązań:  
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 wszystkim kierownikom, pracownikom nadzoru, robotnikom – a więc wszystkim 

pracownikom,  

 osobom wyznaczonym do postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

 dostawcom i podwykonawcom.  

 

Bez względu na to, czy wdrożono sformalizowany system zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy, czy też nie, odpowiedzialność za zapewnienie skutecznego zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy należy przypisać jednemu z członków najwyższego 

kierownictwa. Wśród członków tego kierownictwa powinny również zostać wyznaczone 

osoby, do zadań których należy promowanie współudziału wszystkich pracowników w 

działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Także osoby odwiedzające przedsiębiorstwo powinny otrzymać jednoznaczne wytyczne 

dotyczące konieczności stosowania się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na jego 

terenie. 

 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy funkcjonowania w obszarze 

odpowiedzialności i uprawnień przedstawiono w tablicy 14. 

  

Tablica 14. Cele i wskaźniki do poprawy funkcjonowania w obszarze odpowiedzialności i 
uprawnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Określenie, udokumentowanie i 
zakomunikowanie zadań, odpowiedzialności i 
uprawnień w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy wszystkim kierownikom i 
pracownikom 

 

 

  

Procent pracowników, dla których 
określono zadania, odpowiedzialności i 
uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

Procent pracowników, którzy znają i 
akceptują swoje zadania, 
odpowiedzialności i uprawnienia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dostosowanie struktury organizacyjnej do 
wymagań prawa i norm 

Powołano i funkcjonują wszystkie służby i 
organy przedstawicielskie, zgodnie z 
wymaganiami prawa 
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5.2.6. Wskaźniki wiodące w obszarze „Działania dotyczące zapewnienia kompetencji i 

szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”   

Zgodnie z przepisami prawa nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 

wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 

dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z 

warunków uzyskania odpowiednich kompetencji w zakresie bhp jest odbycie wymaganego 

przepisami prawa szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 

dopuszczeniem do pracy (szkolenie wstępne, obejmujące instruktaż wstępny i instruktaż 

stanowiskowy) oraz udział w szkoleniach okresowych. Szkolenia te odbywają się w czasie 

pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik powinien być również szkolony zawsze w przypadku 

przeniesienia lub zmiany pracy, wprowadzenia zmian w wyposażeniu stanowiska pracy oraz 

zmian technologii i organizacji pracy. Ramowe programy szkoleń (wstępnych i okresowych) 

dla poszczególnych grup stanowisk pracy określono w przepisach prawa.  

 

W celu właściwego przygotowania i realizacji szkoleń, które muszą być przeprowadzone 

zgodnie z przepisami prawa, a także innych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy należy w szczególności: 

- identyfikować potrzeby szkoleniowe, 

- oceniać zrozumienie i przyswojenie treści szkolenia przez uczestników, 

- oceniać programy i realizatorów szkoleń. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy należy również pamiętać o kompetencjach 

i szkoleniu pracowników podwykonawców. Każdy podwykonawca powinien wykazać, że 

zatrudniani przez niego pracownicy mają odpowiednie kompetencje i zostali przeszkoleni w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie potrzeby, w celu podniesienia świadomości 

zagrożeń na stanowiskach pracy, pracownikom tym należy zapewnić odpowiednie szkolenie. 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy zapewnienia kompetencji i 

szkolenia przedstawiono w tablicy 16. 
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Tablica 16. Cele i wskaźniki do poprawy zapewnienia kompetencji i szkolenia z zakresu BHP 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Zapewnienie odpowiednich kompetencji i 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy wszystkim pracownikom  

  

  

Procent pracowników, którzy posiadają 
udokumentowane kompetencje do 
wykonywania powierzonych im zadań 

Procent pracowników przeszkolonych w 
zakresie bhp 

Procent pracowników, dla których oceniono 
wyniki szkoleń 

Wprowadzenie systemu motywującego 
pracowników do angażowania się w działania 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 

  

Procent pracowników, którzy biorą aktywny 
udział w różnych działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   

Liczba obserwowanych zachowań 
niebezpiecznych  

 

5.2.7. Wskaźniki wiodące w obszarze „Komunikowanie się w systemie zarządzania 

BHP” 

Komunikowanie się jest procesem przekazywania informacji. Dobry przepływ informacji 

stanowi jeden z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania każdego systemu 

zarządzania. W celu zapewnienia skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy konieczne jest zapewnienie, że wszystkie potrzebne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będą:  

 pozyskiwane z zewnątrz przedsiębiorstwa i odpowiednio wykorzystywane w 

podejmowanych działaniach, 

 przekazywane wewnątrz przedsiębiorstwa, zarówno od kierownictwa do pracowników, jak i 

od pracowników do kierownictwa, a także między różnymi komórkami organizacyjnymi, 

 przekazywane na zewnątrz, a w szczególności podwykonawcom, klientom i innym 

osobom, które mogą być narażone na zagrożenia związane z działaniami 

przedsiębiorstwa. 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy komunikowania się w 

zakresie BHP przedstawiono w tablicy 18. 
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Tablica 18. Cele i wskaźniki do poprawy komunikowania się w zakresie BHP 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Poprawa procesów komunikowania się 
wewnątrz organizacji  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Procent pracowników otrzymujących 
wszystkie potrzebne informacje na temat 
bezpiecznego wykonywania pracy 

Liczba zebrań, na których kierownictwo 
omawia problemy bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia z pracownikami  

Liczba zebrań, na których kierownictwo 
omawia problemy bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia z pracownikami  

Liczba informacji o problemach bhp 
otrzymywanych od pracowników 

Liczba raportów o stanie bhp sporządzonych 
i przekazanych kierownictwu 

Poprawa komunikowania się z 
zainteresowanymi stronami zewnętrznymi 

 

 

 

Przekazywanie zainteresowanym stronom  
informacji dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z wymaganiami prawa 

Zakres informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny podawanych do 
wiadomości publicznej   

 

5.2.8. Wskaźniki wiodące w obszarze „Dokumentacja systemu zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy” 

Dokumentacja stanowi jeden z podstawowych środków komunikowania się: wskazuje ona, 

co powinno zostać zrobione dla osiągnięcia ustalonych celów, czy zaplanowane działania są 

realizowane i jakie są ich wyniki. Dokumentacja systemu zarządzania obejmuje dokumenty, 

które opisują przeprowadzane w systemie działania i sposób ich realizacji oraz zapisy, które 

potwierdzają realizację tych działań i rejestrują ich wyniki.  

Świadectwem realizacji zaplanowanych w ramach systemu zarządzania działań są zapisy. 

Wiele zapisów, które stanowią świadectwo realizacji działań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, jest sporządzanych w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na to, czy 

wdraża ono sformalizowany system zarządzania w tym obszarze, czy też nie. Wymagają 

tego przepisy prawa, zgodnie z którymi do obowiązków pracodawcy należy w szczególności 

prowadzenie rejestru wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na 

stanowisku pracy, rejestru wypadków przy pracy oraz rejestru zachorowań na choroby 

zawodowe. Zapisami sporządzanymi zgodnie z przepisami prawa są również protokół 
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powypadkowy i statystyczna karta wypadku, karty pomiarów czynników szkodliwych, wyniki 

prowadzonej w przedsiębiorstwie oceny ryzyka zawodowego i wynikające z niej działania 

profilaktyczne, a także świadectwa badań lekarskich pracowników, świadectwa szkoleń, 

dopuszczenia do prac szczególnie niebezpiecznych itp. Wzory większości tych zapisów i ich 

zawartość są określone w odpowiednich aktach prawnych.  

Do podstawowych dokumentów wdrażanych dobrowolnie systemów zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy należą: 

 deklaracja polityki BHP, 

 schemat organizacyjny przedsiębiorstwa i zakresy odpowiedzialności w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 cele i plany działań w zakresie BHP, 

 zarządzenia i procedury, 

 instrukcje.  

W większości przedsiębiorstw, na wzór dokumentów systemu zarządzania jakością, 

sporządzana jest również księga bezpieczeństwa, zawierająca ogólny opis systemu 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  

 

Każdy dokument systemu zarządzania powinien być datowany, łatwy do identyfikacji, 

możliwy do zlokalizowania, dostępny w tych miejscach, w których jest on potrzebny, 

przeglądany i w razie potrzeby aktualizowany; wszystkie dokumenty nieaktualne powinny 

być wycofywane z użycia lub zabezpieczone przed ich użyciem.  

Zapisy oraz dokumenty systemu zarządzania BHP powinny być czytelne i zrozumiałe, łatwe 

do identyfikacji, a także utrzymywane w uporządkowany sposób i zabezpieczone przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem. Czas ich przechowywania powinien zostać ustalony. 

Pracownikom należy zapewnić dostęp do zapisów, które odnoszą się do ich środowiska 

pracy i stanu zdrowia, z zapewnieniem zasad poufności i ochrony danych osobowych. 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy prowadzenia dokumentacji z 

zakresu BHP przedstawiono w tablicy 20. 
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Tablica 20. Cele i wskaźniki do poprawy prowadzenia dokumentacji z zakresu BHP 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Sporządzanie wszystkich zapisów 
wymaganych przez prawo 

Procent zapisów sporządzanych zgodnie z 
wymaganiami prawa 

Zapewnienie odpowiedniego sporządzania, 
przechowywania i udostępniania zapisów 

Procent zapisów, które są przechowywane i 
dostępne w wyznaczonych miejscach 

Zapewnienie, że wszystkie podstawowe 
procedury systemu zarządzania są 
udokumentowane, aktualne i dostępne 

  

Liczba udokumentowanych procedur i 
instrukcji 

Liczba udokumentowanych instrukcji 

 

5.2.9. Wskaźniki wiodące w obszarze „Zarządzanie ryzykiem zawodowym”  

Zarządzanie ryzykiem zawodowym obejmuje ocenę tego ryzyka oraz planowanie i wdrażanie 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu jego eliminowania i ograniczania. Zgodnie 

z przepisami prawa zarządzanie ryzykiem zawodowym należy do podstawowych 

obowiązków każdego pracodawcy. W systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami PN-N-

18001 konieczne jest opracowanie udokumentowanych procedur ustalających sposoby 

postępowania przy identyfikacji zagrożeń, zarówno tych występujących na stanowiskach 

pracy, jak i tych związanych z działaniami przedsiębiorstwa oraz oceny związanego z tymi 

zagrożeniami ryzyka zawodowego.  

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy zarządzania ryzykiem 

zawodowym przedstawiono w tablicy 22. 

 

Tablica 22. Cele i wskaźniki do poprawy zarządzania ryzykiem zawodowym 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Zapewnienie aktualnej oceny 
ryzyka zawodowego dla wszystkich 
stanowisk pracy 

Liczba stanowisk pracy, na których przeprowadzono 
oceny ryzyka zawodowego 

Doskonalenie środków 
ograniczających ryzyko zawodowe 
na stanowiskach pracy  

Liczba stanowisk pracy, na których wprowadzono 
lepsze środki ochrony  
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5.2.10. Wskaźniki wiodące w obszarze „Zapobieganie, gotowość i reagowanie na 

wypadki przy pracy”  

 

Podstawowe zasady postępowania w razie wystąpienia wypadku przy pracy określają 

przepisy prawa. Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy obowiązkiem pracodawcy jest 

przeciwdziałać zagrożeniom oraz zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym, ustalić okoliczności i przyczyny wypadku i zastosować środki 

zapobiegające podobnym wypadkom. W przypadku dojścia do wypadku śmiertelnego, 

ciężkiego lub zbiorowego należy o nim zawiadomić inspektora pracy i prokuratora. Wszyscy 

pracownicy przedsiębiorstwa powinni być szkoleni i informowani o zasadach postępowania w 

razie wypadku przy pracy. 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy w obszarze zapobiegania, 

gotowości i reagowania na wypadki przy pracy przedstawiono w tablicy 24. 

 

Tablica 24. Cele i wskaźniki do poprawy w obszarze zapobiegania, gotowości i reagowania na 
wypadki przy pracy 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Zapewnienie właściwego reagowania na 
wypadki przy pracy 

 

  

Procent pracowników, którzy znają zasady 
postępowania w razie wypadku przy pracy 

Liczba ćwiczeń przeprowadzonych w celu 
sprawdzenia ustalonych procedur 

 

5.2.11. Wskaźniki wiodące w obszarze „Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny 

pracy”  

Podstawowym celem monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy jest bieżące 

sprawdzanie zgodności przeprowadzanych w systemie działań i ich wyników z ustalonymi 

wymaganiami. Monitorowanie aktywne  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje bieżące 

działania mające na celu sprawdzanie, czy środki ochronne i zapobiegawcze przed 

zagrożeniami i związanym z nimi ryzykiem zawodowym oraz rozwiązania organizacyjne 

służące wdrożeniu systemu zarządzania BHP spełniają określone kryteria, a monitorowanie 

reaktywne polega na sprawdzaniu, czy braki i nieprawidłowości w zakresie środków 

ochronnych i zapobiegawczych oraz niezgodności w systemie zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy, objawiające się wystąpieniem wypadków przy pracy, 

chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, są identyfikowane i usuwane.  
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Monitorowanie aktywne bezpieczeństwa i higieny pracy obejmować może na przykład: 

 pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy, 

 badania lekarskie pracowników, 

 szkolenia pracowników w zakresie BHP, 

 sprawdzanie bezpieczeństwa maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 sprawdzanie pomieszczeń pracy, 

 sprawdzanie stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników, 

 sprawdzanie przestrzegania przez pracowników ustalonych zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Właściwą realizację procesu monitorowania umożliwia ustalenie odpowiednich zarządzeń lub 

procedur, które określają sposób jego realizacji. Istotne jest w szczególności ustalenie 

częstotliwości (terminów) monitorowania różnych obszarów i aspektów bezpieczeństwa i 

higieny pracy i osób, które mają uczestniczyć w tym procesie.    

 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy funkcjonowania w zakresie 

monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawiono w tablicy 26. 

 

Tablica 26. Cele i wskaźniki do poprawy funkcjonowania w zakresie monitorowania 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Zaangażowanie pracowników i nadzoru w 
monitorowanie bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

Liczba problemów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgłaszanych przez pracowników 

Wprowadzenie systemu rejestrowania i 
analizowania zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych 

  

Liczba zarejestrowanych zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych 

Liczba jednostek organizacyjnych objętych 
monitorowaniem 

Monitorowanie realizacji planów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

Procent planów objętych monitorowaniem  

Opracowanie procedur i planów 
monitorowania bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

Liczba aspektów bhp ujętych w 
procedurach monitorowania  

Eliminowanie niezgodności przez 
prowadzenie działań korygujących  

Liczba niezgodności wyeliminowanych w 
wyniku działań korygujących  
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5.2.12. Wskaźniki wiodące w obszarze „Badanie wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych”  

 

W celu identyfikowania tych braków i nieprawidłowości w zarządzaniu bezpieczeństwem i 

higieną pracy, których skutkiem jest występowanie wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, konieczne jest badanie przyczyn 

źródłowych tych zdarzeń. Badania takie powinny być prowadzone przez kompetentne osoby 

przy odpowiednim współudziale pracowników lub ich przedstawicieli. Wyniki badań 

wypadków przy pracy powinny być dokumentowane i wykorzystywane do planowania i 

wdrażania odpowiednich działań profilaktycznych, które zapobiegają powstawaniu tych 

zdarzeń w przyszłości. Należy je również przedstawiać pracownikom lub ich 

przedstawicielom, a także omawiać na przeglądach wykonywanych przez kierownictwo oraz 

uwzględniać w działaniach na rzecz ciągłego doskonalenia.  

 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy funkcjonowania w zakresie 

badania wypadków przy pracy przedstawiono w tablicy 28. 

 

Tablica 28. Cele i wskaźniki do poprawy funkcjonowania w zakresie badania wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Prowadzenie badań wypadków przy pracy w 
celu identyfikacji przyczyn źródłowych  

 

Liczba badań wypadków przy pracy 
prowadząca do identyfikacji i eliminacji 
niezgodności w zarządzaniu 
bezpieczeństwem i higieną pracy 

 

 

5.2.13. Wskaźniki wiodące w obszarze „Auditowanie” 

Audit jest definiowany jako systematyczne i niezależne badanie, mające na celu określenie 

czy działania podejmowane w ramach systemu zarządzania oraz osiągnięte rezultaty 

odpowiadają planowanym ustaleniom i czy te ustalenia zostały skutecznie wdrożone oraz 

czy są odpowiednie do realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do 

osiągnięcia celów organizacji w tym zakresie (wg PN-N-18001). Audit wewnętrzny systemu 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, podobnie jak monitorowanie, stanowi 

integralną część tego systemu. 
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W sformalizowanym systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy audity powinny 

być przeprowadzane zgodnie z ustalonymi, udokumentowanymi procedurami, przez 

kompetentne osoby z przedsiębiorstwa lub spoza niego, niezależne w stosunku do 

auditowanych działań. Konieczne jest opracowanie programu prowadzenia auditów, 

ustalającego ich zakres, częstotliwość, metodologię i zasady dokumentowania wyników. 

Program i procedury przeprowadzania auditów powinny być konsultowane z pracownikami 

lub ich przedstawicielami. 

 

Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy funkcjonowania w zakresie 

audytowania systemu zarządzania BHP przedstawiono w tablicy 30. 

 

Tablica 30. Cele i wskaźniki do poprawy funkcjonowania w zakresie auditowania systemu 
zarządzania BHP 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Prowadzenie auditów wewnętrznych 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i 
higieną pracy  

  

Liczba auditów systemu zarządzania 
przeprowadzonych w ciągu roku 

Procent jednostek organizacyjnych, w których 
zostały przeprowadzone audity 

 

5.2.14. Wskaźniki wiodące w obszarze „Przegląd zarządzania i ciągłe doskonalenie” 

Podstawowym celem przeglądu zarządzania, prowadzonego przez najwyższe kierownictwo, 

jest ocena funkcjonowania i skuteczności wdrożonego systemu zarządzania. Podczas 

przeglądu powinny być analizowane zmiany zachodzące wewnątrz i na zewnątrz 

przedsiębiorstwa, wpływające na wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, wyniki działań 

korygujących i zapobiegawczych oraz auditów, wyniki analiz wypadków przy pracy, chorób 

zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych a także oceniana realizacja 

ustanowionych w przedsiębiorstwie celów BHP. Wynikiem przeglądu może być 

wprowadzenie zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym 

zmian w polityce i celach bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Zarówno poszczególne elementy systemu, jak i system jako całość powinny podlegać 

ciągłemu doskonaleniu. Ciągłe doskonalenie to powtarzające się działanie mające na celu 

zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań. Oznaczać ono może wprowadzanie w 

systemie zmian w celu usprawniania istniejących procesów zarządzania lub wprowadzanie 

nowych procesów, dotychczas nie realizowanych, które przyczynią się do zwiększenia 

skuteczności funkcjonowania.  
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Podstawowe cele i wskaźniki wiodące, które po przeprowadzeniu pogłębionej analizy 

obszaru wybrać może przedsiębiorstwo w dążeniu do poprawy funkcjonowania w zakresie 

przeglądu zarządzania i ciągłego doskonalenia przedstawiono w tablicy 32. 

 

Tablica 32. Cele i wskaźniki do poprawy funkcjonowania w zakresie przeglądu zarządzania i 
ciągłego doskonalenia 

Cele  Wskaźniki wiodące  

Przeprowadzanie okresowych przeglądów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  

Liczba  przeprowadzonych przeglądów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy   
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