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Wstêp
Koszty zwi¹zane z realizacj¹ obowi¹zków 

w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
nie s¹ na ogó³ brane pod uwagê i analizowane 
w przedsiêbiorstwach. Jeszcze rzadziej prowa-
dzone s¹ analizy ekonomiczne wdra¿ania i dosko-
nalenia systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy. Zwi¹zane jest to z brakiem ustalo-
nych metod obliczania  podstawowych sk³adni-
ków kosztów wdra¿ania systemów zarz¹dzania 
bhp oraz analizy kosztów i korzyści ich wdra¿ania. 
Tymczasem decyzjom dotycz¹cym wdro¿enia 
i doskonalenia systemu zarz¹dzania bhp powinna 
towarzyszyæ świadomośæ ich skutków ekono-
micznych. Norma PN-N-18004:2001 Systemy 
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. 
Wytyczne zaleca, aby organizacja wdra¿aj¹ca 
system zarz¹dzania bhp (SZ BHP) ustanowi³a 
i utrzymywa³a procedury analiz ekonomicznych 
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy [1]. 
Procedury te powinny obejmowaæ identyfikacjê, 
zapisywanie i monitorowanie kosztów bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. Podstawowym celem 
analizy powinno byæ, zgodnie z wymienion¹ 
norm¹, dostarczenie informacji potrzebnych 
do podejmowania decyzji w procesie planowania 
dzia³añ w SZ BHP.  

Koszty dzia³añ prewencyjnych, zgodnie z nor-
m¹ PN-N-18004:2001, uwzglêdniaj¹ zarówno 
koszty spe³nienia wymagañ prawnych w zakre-
sie bezpieczeñstwa i higieny pracy, jak i koszty 
wdro¿enia, utrzymywania i doskonalenia SZ BHP 
(rys. 1.). Wy¿sze koszty dzia³añ prewencyjnych 
powinny prowadziæ do wzrostu poziomu bez-
pieczeñstwa i poprawy warunków pracy, a tym 
samym do obni¿enia, w krótszej lub d³u¿szej 
perspektywie czasowej, kosztów zwi¹zanych 
z niew³aściwymi warunkami środowiska pracy. 

Wdro¿enie skutecznie dzia³aj¹cego systemu 
zarz¹dzania mo¿e daæ przedsiêbiorstwu wy-
mierne korzyści finansowe. Przyk³adem korzyści 
uzyskanych z wdro¿enia systemów zarz¹dzania 
bhp mog¹ byæ doświadczenia przedsiêbiorstw 
wdra¿aj¹cych takie systemy. Na przyk³ad w Sta-
nach Zjednoczonych przedsiêbiorstwa wdra¿a-
j¹ce SZ BHP wg wytycznych OSHA odnotowuj¹ 
z regu³y zmniejszenie liczby wypadków przy 
pracy, spadek absencji chorobowej i wzrost 

wydajności pracy. W jednej z rafinerii (Mobil Oil 
Company’s Joliet, Illinois), dziêki zmianie sposobu 
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, 
koszty odszkodowañ wyp³acanych pracownikom 
z tytu³u wypadków przy pracy zmniejszy³y siê 
o 89% w ci¹gu 5 lat. W Ford New Holland Plant 
w ci¹gu trzech lat osi¹gniêto 13-procentowy 
wzrost wydajności pracy oraz 16-procentowy 
spadek liczby braków.

Znaczne efekty daje tak¿e wdra¿anie sys-
temów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy w krajach  skandynawskich.  Dla  przyk³adu, 
na rys. 2. przedstawiono koszty zwi¹zane z wdra-

¿aniem systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy oraz koszty wypadków, absencji 
i reklamacji w kolejnych latach wdra¿ania  syste-
mu  w jednej z norweskich hut aluminium.  

Metoda i zakres badañ
Badania kosztów i korzyści wdra¿ania oraz 

utrzymania SZ BHP przeprowadzone zosta³y 
przez autora artyku³u w 2006 r. Podstawê badania 
ekonomicznych skutków wdra¿ania i utrzy-
mania tych systemów w przedsiêbiorstwach 
stanowi³y:

dr JAN RZEPECKI
Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy

Rys. 1.  Ogólny podzia³ kosztów bezpieczeñstwa i higieny pracy
Fig. 1. General breakdown of occupational health and safety cost items

W artykule przedstawiono wyniki badania kosztów 
i korzyści wdra¿ania systemów zarz¹dzania BHP 
w przedsiêbiorstwach. Dokonano porównania kosz-
tów wdra¿ania i utrzymania systemów zarz¹dzania 
BHP z kosztami realizacji wymagañ wynikaj¹cych 
z przepisów. 

Cost and benefits of implementing management 
systems for occupational safety in enterprises
The article presents results of a study on cost and benefits of 
management systems for occupational safety implemented 
in some enterprises. The study comprises also an analysis to 
compare the cost of implementing and running OHS systems 
and the cost of compliance with relevant law provisions.
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• zidentyfikowane podstawowe sk³adni-
ki kosztów wdro¿enia i utrzymania SZ BHP 
w przedsiêbiorstwie oraz korzyści wynikaj¹cych 
z wdro¿enia tego systemu; przy identyfikacji 
uwzglêdniono podejście prezentowane w polskiej 
normie PN-N-18004:2001 Systemy zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Wytyczne; 
zgodnie z wytycznymi, do kosztów bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy zaliczane s¹ koszty zwi¹zane 
ze spe³nieniem wymagañ prawnych, koszty 
powsta³e w wyniku nieodpowiednich warunków 
środowiska pracy oraz koszty wdro¿enia, utrzy-
mywania i doskonalenia systemu zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy

• kwestionariusze badawcze dotycz¹ce 
warunków pracy w przedsiêbiorstwach, infor-
macji o wdro¿onych systemach zarz¹dzania 
bhp i innych systemach zarz¹dzana, oceny 
ekonomicznych skutków wdra¿ania i utrzymania 
systemów zarz¹dzania bhp w przedsiêbiorstwach 
oraz kwestionariusz dotycz¹cy kosztów prewencji 
zwi¹zanej z wymaganiami prawnymi.

Badania zosta³y przeprowadzone w 17 przed-
siêbiorstwach, wśród których osiem reprezento-
wa³o sektor prywatny, sześæ sektor publiczny oraz 
trzy przedsiêbiorstwa mia³y mieszan¹ strukturê 
w³asności, tj. reprezentowa³y kapita³ prywatny 
ze znacznym udzia³em skarbu pañstwa jako 
w³aściciela. W sześciu badanych przedsiêbior-
stwach przeprowadzono dodatkowe badania 
maj¹ce na celu zbadanie kosztów poniesionych 
na dzia³ania prewencyjne w celu spe³nienia wy-
magañ prawnych i porównania na ich tle kosztów 
wdra¿ania i utrzymania systemu zarz¹dzania 
bhp. Badane przedsiêbiorstwa reprezentowa³y 
nastêpuj¹ce rodzaje dzia³alności: górnictwo rud 
metali, produkcja silników i turbin, produkcja 
maszyn i aparatury elektrycznej, wytwarzanie 
i dystrybucja energii elektrycznej, dzia³alnośæ 
pocztowa, produkcja i dystrybucja ciep³a, 
produkcja piwa, wytwarzanie i przetwarzanie 
produktów rafinacji ropy naftowej, produk-
cja artyku³ów kosmetycznych i toaletowych, 
produkcja wyrobów chemicznych pozosta³ych 
produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
produkcja ³o¿ysk, kó³ zêbatych, przek³adni zêba-
tych i elementów napêdowych, produkcja loko-
motyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru 
kolejowego i tramwajowego, pobór i uzdatnianie 
wody, z wy³¹czeniem dzia³alności us³ugowej oraz 
budownictwo. 

Do celów tej publikacji badanym przedsiê-
biorstwom nadane zosta³y oznaczenia literowe. 
Tabela 1. przedstawia dane dotycz¹ce rodzajów 
dzia³alności i liczby zatrudnionych w poszczegól-
nych przedsiêbiorstwach.

Pod wzglêdem struktury wielkości  badanych  
przedsiêbiorstw   dominowa³y   zak³ady bardzo   
du¿e,   zatrudniaj¹ce   powy¿ej   1 000   pracow-
ników   (8 zak³adów) oraz  du¿e, zatrudniaj¹ce 
od 250  do  1 000  pracowników  (7 zak³adów).  
Badaniami objêto tak¿e dwa przedsiêbiorstwa 
średnie, zatrudniaj¹ce ok. 50-60  pracowników. 

W warunkach zagro¿enia czynnikami szko-
dliwymi i uci¹¿liwymi dla zdrowia pracowa³o 

w badanych przedsiêbiorstwach w 2005 r. ³¹cznie 
3 724 pracowników, tj. 10,4% ogó³u zatrudnio-
nych. W relacji do liczby zatrudnionych najwiêcej 
osób w warunkach zagro¿enia czynnikami 
szkodliwymi i uci¹¿liwymi dla zdrowia pracowa³o 
w przedsiêbiorstwie F  – 58% ogó³u oraz w przed-
siêbiorstwie A  – 46%.

W przedsiêbiorstwach objêtych badaniami 
wydarzy³o siê ogó³em 637 wypadków przy pracy 
w 2005 r. Wskaźnik czêstości wypadków przy 
pracy (na 1000 zatrudnionych) wyniós³ 17,8. 
Najwy¿sze wskaźniki czêstości wypadków przy 

pracy zanotowano w przedsiêbiorstwie K – 60,0, 
A – 55,6, N – 33,9  oraz B – 20,2.

Wszystkie badane przedsiêbiorstwa wdro¿y³y 
SZ BHP, g³ównie na podstawie normy PN-N-
-18001-2004 [4] lub wcześniej na podstawie 
PN-N-18001:1999. Niektóre badane zak³ady 
wdro¿y³y tak¿e systemy zarz¹dzania bhp wed³ug 
normy OHSAS-18001:1999. By³y to g³ównie przed-
siêbiorstwa reprezentuj¹ce w ró¿nym stopniu 
kapita³ zagraniczny lub dzia³aj¹ce aktywnie 
na rynkach zachodnich. Przeciêtny okres wdra-
¿ania systemu wynosi³ 12 miesiêcy. Wiêkszośæ, 
tj. dziesiêæ badanych przedsiêbiorstw wdro¿y³o 

Rys. 2. Kszta³towanie siê wybranych kosztów w kolejnych latach wdra¿ania SZ BHP w hucie aluminium w Norwegii [3]  
Fig. 2. Selected cost items in the OHS MS in Norwegian aluminium works in consecutive years  [3]

Tabela 1
WYKAZ PRZEDSIÊBIORSTW OBJÊTYCH BADANIAMI WED£UG RODZAJU DZIA£ALNOŚCI I LICZBY ZATRUDNIONYCH 
W 2005 r.
Breakdown of enterprises included in the study by the type of business activity and number of employees in 
2005

Zak³ad Rodzaj dzia³alności Liczba 
zatrudnionych

A Górnictwo rud metali 4 332
B Produkcja silników i turbin 1 391
C Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej 644
D Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 4 700
E Dzia³alnośæ pocztowa 11 047
F Produkcja i dystrybucja ciep³a 273
G Produkcja i dystrybucja ciep³a 480
H Produkcja piwa 274
I Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 5 560
J Produkcja artyku³ów kosmetycznych i toaletowych 323
K Produkcja metalowych wyrobów gotowych 1 534
L Produkcja ³o¿ysk, kó³ i przek³adni zêbatych oraz elementów napêdowych 2 836
£ Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru kolejowego 650
M Pobór i uzdatnianie wody, z wy³¹czeniem dzia³alności us³ugowej 56
N Budownictwo 295
O Produkcja wyrobów chemicznych pozosta³ych 53
P Dzia³alnośæ nieznana 1240

Ogó³em 35 688

Źród³o: Badania w³asne
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SZ BHP w ostatnich latach (2004-2005). Piêæ 
przedsiêbiorstw wdro¿y³o system w latach 2000-
-2002, a w jednym przedsiêbiorstwie system ten 
jest w trakcie wdra¿ania.

Koszty wdra¿ania systemów 
zarz¹dzania bhp 
w przedsiêbiorstwach

W wyniku przeprowadzonych badañ ze-
brano m.in. dane umo¿liwiaj¹ce dokonanie 
oceny bezpośrednich kosztów wdra¿ania SZ BHP 
w 14 przedsiêbiorstwach. £¹czne koszty wdro¿e-
nia tych systemów w 14 przedsiêbiorstwach wy-
nios³y 2 637 200 z³otych, co oznacza, i¿ przeciêtny 
koszt wdro¿enia systemu w przedsiêbiorstwie 
wynosi³ ponad 188 000 z³otych (tabela 2.). 
Najwy¿szy koszt wdro¿enia systemu poniesiono 
w przedsiêbiorstwie A – oko³o 666 000 z³otych 
oraz w przedsiêbiorstwie L – oko³o 294 000 z³o-
tych. Najni¿sze koszty wdra¿ania SZ BHP zaob-
serwowano w dwóch przedsiêbiorstwach, które 
uczestniczy³y w programie SMIP1.

Najwiêksz¹ pozycjê kosztów wdra¿ania 
systemu stanowi³y koszty administracyjne. 
Wynios³y one ³¹cznie w badanych przedsiêbior-
stwach 1 316 tys. z³, co stanowi³o prawie 50,0% 
ogó³u kosztów oraz oko³o 94 000 z³otych średnio 
na jedno przedsiêbiorstwo. Koszty te obejmowa³y 
zarówno wynagrodzenie pe³nomocnika ds. SZ 
BHP wraz z utrzymaniem ca³ej komórki SZ BHP 
przez czas wdra¿ania systemu oraz znacz¹ce 
koszty materia³ów i sprzêtu (np. mebli, sprzêtu 
komputerowego itp.). Koszty administracyjne 
kszta³towa³y siê na znacznie ni¿szym poziomie 
w zak³adach, w których nie utworzono odrêbnej 
komórki ds. SZ BHP, ani nie powo³ano pe³no-
mocnika ds. SZ BHP, a zadaniami z tego zakresu 
obci¹¿ono dzia³ bhp.

Kolejn¹ znacz¹c¹ pozycjê kosztów wdra¿ania 
SZ BHP stanowi³y koszty szkoleñ dotycz¹cych 
wdra¿ania tych systemów, które wynios³y ³¹cznie 
ponad 618 tys. z³, co stanowi³o 23,5% ogó³u 
kosztów. Przeciêtny koszt tego rodzaju szkoleñ 
wynosi³ na jedno przedsiêbiorstwo ponad 44 tys. 
z³otych. Koszty te obejmowa³y w ramach szkoleñ 
zewnêtrznych i wewnêtrznych przeszkolenie 
najwy¿szego kierownictwa, pozosta³ej kadry 
kierowniczej, audytorów wewnêtrznych oraz 
zespo³u wdra¿aj¹cego SZ BHP. Nale¿y pod-
kreśliæ, i¿ uwzglêdnione zosta³y rzeczywiście 
poniesione przez przedsiêbiorstwo dodatkowe 
koszty. Kosztów prac zwi¹zanych ze szkoleniem, 
a wykonywanych przez pracowników w ramach 
obowi¹zków s³u¿bowych, nie uwzglêdniano 
w kosztach bezpośrednich, bowiem s¹ one 
zaliczane do  kosztów administracyjnych, jako 
koszty wynagrodzeñ.

Koszty audytów zewnêtrznych i certyfika-
cji stanowi³y kolejn¹ znacz¹c¹ pozycjê kosztów 
wdra¿ania SZ BHP. Wynios³y one ³¹cznie ponad 
261 000 z³otych co stanowi³o 9,9% ogó³u kosz-
tów. Przeciêtny koszt (na jedno przedsiêbiorstwo) 
wyniós³  ponad 18 600 z³otych. Koszt przeciêtny 
nie oddaje jednak rzeczywistych wielkości, gdy¿ 
niektóre przedsiêbiorstwa nie poda³y tej pozycji 
kosztów. W wiêkszości przedsiêbiorstw koszty 
audytów zewnêtrznych i certyfikacji kszta³to-
wa³y siê w granicach od 18 tys. z³otych do oko³o 
40 tys. z³otych.

Na konsultacje zewnêtrzne i wewnêtrzne 
oraz inne czynności zwi¹zane z wdra¿aniem SZ 
BHP przedsiêbiorstwa wyda³y ponad 277 tys. 
z³otych, co stanowi³o 10,5% ogó³u wydatków, 
a w przeliczeniu na jedno przedsiêbiorstwo 
oko³o 19 800 z³otych. Wiêkszośæ przedsiêbiorstw 
nie wykaza³a wydatków dotycz¹cych tej kategorii 
kosztów, natomiast trzy zak³ady, tj. A, F i G  poda³y 

kwoty w granicach od 73 tys. do 85 tys. z³otych. 
Przedsiêbiorstwa te wskaza³y, i¿ środki te zosta³y 
wydatkowane na konsultacje zewnêtrzne zwi¹-
zane z wdra¿aniem SZ BHP, ocenê ryzyka, udzia³ 
w audytach wewnêtrznych, przegl¹d zarz¹dzania 
i sprawy administracyjne. 

Koszty utrzymania systemów 
zarz¹dzania bhp 
w przedsiêbiorstwach 

Koszty utrzymania SZ BHP oszacowano 
dla 13 przedsiêbiorstw na podstawie danych 
zebranych za pomoc¹ formularza dotycz¹cego 
kosztów utrzymania systemu zarz¹dzania bhp. 

Koszty utrzymania systemów zarz¹dzania, 
w ujêciu rocznym, dla 13 badanych przedsiê-
biorstw wynios³y ogó³em ponad 2 180 tys. z³otych 
natomiast w przeliczeniu na jedno przedsiê-
biorstwo prawie 168 tys. z³otych (tabela 3.). 
Najwy¿sze koszty ponoszone by³y m.in. przez 
przedsiêbiorstwo A, gdzie wynosi³y one ponad 
430 000 z³otych oraz przez przedsiêbiorstwo L, 
w którym koszty utrzymania systemu wynios³y 
262 000 z³otych.

Wśród kosztów utrzymania SZ BHP g³ówn¹ 
pozycjê, podobnie jak w przypadku kosztów 
wdra¿ania tych systemów, stanowi³y koszty 
administracyjne, które stanowi³y 57,8% ogó³u 
kosztów. W przeliczeniu na jedno badane przed-
siêbiorstwo koszty administracyjne wynios³y oko³o 
97 tys. z³otych. Najwy¿sze koszty administracyjne 
mia³y miejsce, podobnie jak w przypadku kosztów 
wdro¿enia SZ BHP, w przedsiêbiorstwach: A, 
w którym wynios³y one prawie 298 tys. z³otych 
oraz w przedsiêbiorstwie L, gdzie poniesione 
zosta³y nak³ady wynosz¹ce ponad 235 tys. 
z³otych. Koszty te, podobnie jak w przypadku 
wdra¿ania SZ BHP obejmowa³y wynagrodzenie 
pe³nomocnika ds. SZ BHP i utrzymanie ca³ej 
komórki SZ BHP. 

Kolejn¹ pozycjê pod wzglêdem wysokości 
kosztów stanowi³y koszty szkoleñ zwi¹zanych 
z utrzymaniem i doskonaleniem systemu, które 
wynios³y w 13 przedsiêbiorstwach ³¹cznie prawie 
320 tys. z³otych i stanowi³y 14,6% ogó³u kosz-
tów. Obejmowa³y one szkolenia wewnêtrzne 
i zewnêtrzne najwy¿szego kierownictwa, kadry 
kierowniczej, audytorów wewnêtrznych oraz 
pozosta³ych pracowników. Najwy¿sze nak³ady 
na szkolenia ponosi³y przedsiêbiorstwa: J – 86 tys. 
z³otych oraz A – 60, 6 tys. z³otych. 

Trzeci¹, kolejn¹ pozycjê kosztów stanowi³y 
koszty audytowania, które wynios³y ³¹cznie 
ponad 236 tys. z³otych, tj. 10,8% ogó³u kosztów. 
Przeciêtny koszt jaki badane przedsiêbior-
stwa ponosi³y na audytowanie wynosi³ prawie 
18, 2 tys. z³otych. W niektórych badanych przed-
siêbiorstwach koszty audytowania by³y znacznie 
wy¿sze. Przyk³adowo w przedsiêbiorstwie 
£ – wynosi³y one 50 tys. z³otych, co stanowi³o 
drug¹ pozycjê kosztów utrzymania systemu (po 
kosztach administracyjnych), a w przedsiêbior-
stwie I – 48 tys. z³otych.

Kategorie kosztów

Koszty
ogó³em średni, 

w z³otych (na 1 
przedsiêbiorstwo)w z³otych w %

Ogó³em 
w tym koszty:

2 637 200 100,0 188 371

– administracyjne 1 316 100 49,9   94 007
– przegl¹du wstêpnego      46 000 1,7    3 286
– szkoleñ dotycz¹cych wdra¿ania  systemu    618 450 23,5   44 175
– informowania o wdra¿aniu systemu      45 150 1,7    3 225
– opracowania dokumentacji     68 140 2,6    4 867
– planowania w SZ BHP       4 450 0,2       318
– audytów zewnêtrznych i certyfikacji    261 640 9,9    18 689
– konsultacji zewnêtrznych i wewnêtrznych oraz  
inne    277 270 10,5     19 805

Tabela 2
 KOSZTY WDRA¯ANIA SYSTEMÓW ZARZ¥DZANIA BHP W PRZEDSIÊBIORSTWACH

Cost of OHS MS implementation in selected enterprises

Źród³o: Badania w³asne

1 SMIP (Safety Management Implementatation System) – program, który by³ realizowany w latach 1999-2003 
wspólnie przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy maj¹cy na celu promocjê i wdro¿enie 
systemowego zarz¹dzania bhp w zak³adach, które dobrowolnie zg³osi³y uczestnictwo w programie.
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Koszty monitorowania warunków pracy 
wynosi³y w ci¹gu roku dla 13 przedsiêbiorstw oko-
³o 124 tys. z³otych, stanowi¹c 5,7% ogó³u kosz-
tów, a w przeliczeniu na jednego przedsiêbiorstwo 
wynosi³y średnio ponad 9,5 tys. z³otych. Podobn¹ 
wielkośæ stanowi³y koszty informowania 
o zagadnieniach zwi¹zanych z utrzymaniem 
systemu zarz¹dzania, które wynios³y ³¹cznie 
119 tys. z³otych, stanowi¹c 5,5% ogó³u kosztów 
oraz ponad 9, 3 tys. z³otych przeciêtnie na jedno 
badane przedsiêbiorstwo.

Koszty prewencji wynikaj¹cej 
z realizacji wymagañ prawnych 

W wybranych sześciu przedsiêbiorstwach 
zbadano koszty prewencji zwi¹zane z wyma-
ganiami prawnymi w celu porównania z nimi 
kosztów ponoszonych na wdro¿enie i utrzy-

manie systemu zarz¹dzania bhp. £¹czne koszty 
prewencji zwi¹zanej ze spe³nieniem wymagañ 
prawnych w 2005 r. wynosi³y od ponad 368 tys. 
z³otych w przedsiêbiorstwie C zatrudniaj¹cym 
oko³o 640 pracowników, do prawie 28 400 tys. 
z³otych w przedsiêbiorstwie A, zatrudniaj¹cym 
oko³o 4 300 pracowników oraz do prawie 26 mln 
z³otych w przedsiêbiorstwie D, zatrudniaj¹cym 
4 700 pracowników.

Analiza poszczególnych sk³adników kosztów 
prewencji wykaza³a silne zró¿nicowanie miêdzy 
badanymi przedsiêbiorstwami. W przedsiêbior-
stwie A podstawowymi sk³adnikami kosztów 
by³y koszty organizacji i utrzymania s³u¿b ratow-
niczych, zakupu środków ochrony indywidualnej, 
badañ lekarskich, szkoleñ oraz zakupu, prania 
lub wypo¿yczania ubrañ roboczych. W przedsiê-
biorstwie B najwiêkszy udzia³ w ca³ości kosztów 
prewencji mia³y koszty inwestycji, szkoleñ oraz 

zakupu środków ochrony zbiorowej. W przed-
siêbiorstwie C, w którym wydatki na prewencjê 
by³y znacznie ni¿sze ni¿ w wiêkszości pozosta³ych 
przedsiêbiorstw dotyczy³y one g³ównie zakupu, 
prania lub wypo¿yczania ubrañ roboczych, in-
westycji zmierzaj¹cych do poprawy warunków 
pracy oraz zatrudnienia i utrzymania s³u¿b bhp. 
W przedsiêbiorstwie D koszty prewencji dotyczy³y 
g³ównie inwestycji, a ponadto szkoleñ, zakupu, 
prania lub wypo¿yczania ubrañ roboczych oraz 
badañ lekarskich. W przedsiêbiorstwie E, z uwagi 
na wielkośæ przedsiêbiorstwa (11 tys. zatrud-
nionych) ogólne nak³ady na prewencjê nie by³y 
zbyt wysokie. Dotyczy³y one g³ównie kosztów 
innych, obejmuj¹c koszty zmian w wyposa¿eniu 
stanowisk oraz pomieszczeñ pracy, a ponadto 
kosztów zatrudnienia i utrzymania s³u¿by bhp. 
W przedsiêbiorstwie F, prawie 68% kosztów 
prewencji stanowi³y koszty inwestycji.

Dokonano porównania kosztów wdro¿enia 
i utrzymania SZ BHP w piêciu przedsiêbiorstwach 
oraz kosztów realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych 
z obowi¹zuj¹cego prawa. Nie uwzglêdniono 
w analizie danych z przedsiêbiorstwa E, z uwagi 
na wyraźnie zani¿one koszty wdra¿ania i utrzy-
mania SZ BHP w stosunku do podobnych danych 
z przedsiêbiorstw produkcyjnych. Przeprowadzo-
na analiza wykaza³a, i¿ zarówno koszty wdra¿a-
nia, jak i koszty utrzymania SZ BHP by³y w piêciu 
przedsiêbiorstwach objêtych analiz¹ wielokrotnie 
ni¿sze od kosztów prewencji realizowanej w celu 
spe³nienia wymagañ prawnych. Koszt wdro¿enia 
SZ BHP, w przeliczeniu na jednego pracownika, 
wynosi³ od 47 z³otych w przedsiêbiorstwie D 
– do 208 z³otych w przedsiêbiorstwie C, przy 
średnim dla czterech przedsiêbiorstw koszcie 
wynosz¹cym 117 z³otych (tabela 4.). Przeciêtny 
koszt utrzymania SZ BHP w odniesieniu do 
czterech zak³adów, w przeliczeniu na jednego 
pracownika, wynosi³ od 28 z³otych w zak³adzie D 
– do 187 z³otych w zak³adzie C, przy przeciêtnym 
koszcie wynosz¹cym 83 z³ote.

Rys. 3. wskazuje na to, i¿ zarówno koszty 
wdra¿ania jak i utrzymania SZ BHP s¹, w po-
równaniu do ponoszonych kosztów realizacji 
obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów,  bardzo 
niskie w przedsiêbiorstwach A, B i D. Jedynie 
w przedsiêbiorstwie C koszty wdra¿ania i kosz-
ty utrzymania SZ BHP wynosi³y ponad 30%, 
a w przedsiêbiorstwie F oko³o 20% kosztów 
dzia³añ prewencyjnych wynikaj¹cych z przepisów 
prawa.

Korzyści z wdra¿ania 
i doskonalenia systemów
zarz¹dzania bhp 

Analizê korzyści z wdra¿ania i doskonalenia SZ 
BHP przeprowadzono dla sześciu przedsiêbiorstw, 
które wdro¿y³y systemy zarz¹dzania bhp w latach 
2000-2003. Analiza danych statystycznych doty-
cz¹cych wypadków przy pracy w latach 2003-
-2005 wykaza³a, z wyj¹tkiem jednego zak³adu, 
siln¹ tendencjê spadkow¹ dotycz¹c¹ zarówno 
liczby wypadków, jak i ich czêstości. Cztery spo-

Kategorie kosztów

Koszty
ogó³em średni 

w z³otych (na 1 
przedsiêbiorstwo)w z³otych w % 

Ogó³em 
w tym koszty:

2 182 492     100,0 167 884

–  administracyjne 1 261 100 57,8  97 008
– szkoleñ zwi¹zanych z utrzymaniem i doskonaleniem 
systemu

  
 319 150

     
14,6  24 608

– informowania o zagadnieniach zwi¹zanych 
z utrzymaniem systemu

  
119 900   5,5   9 223

– monitorowania warunków pracy        124 020   5,7   9 540
– oceny ryzyka zawodowego 7 450      0,3      573
– realizacji planów ogólnych i szczegó³owych bhp   21 000   1,0   1 615
– audytowania 236 292    10,8 18 176
– badania wypadków przy pracy, zdarzeñ potencjalnie 
wypadkowych oraz chorób zawodowych

     
   8 840

 
0,4   680

– zarz¹dzania dokumentacj¹    8 100 0,3     623
– przegl¹du wykonywanego przez najwy¿sze 
kierownictwo  12 240 0,6     942
– doskonalenia systemu oraz inne   64 900     3,0  4 992

Źród³o: Badania w³asne

Tabela 3
KOSZTY UTRZYMANIA SYSTEMÓW ZARZ¥DZANIA BHP W PRZEDSIÊBIORSTWACH
Maintenance cost of OHS MS in selected enterprises

Przedsiê-
biorstwo

Koszty (w z³otych)

wdra¿ania SZ BHP utrzymania SZ BHP prewencji 
(wymagania prawne)

ogó³em na 1 zatrudn. ogó³em na 1 zatrudn. ogó³em na 1 zatrudn.
A 665 920 154 430 200  99 28 388 960 6 553
B 267 000 192 232 500 167    4 890 502 3 516
C 134 000 208 120 500 187      368 400    572
D 222 500   47 133 800  28  25 977 633 5 527
F 182 280 668 145 892 534       823 832 3 050

Ogó³em   1 471 700 130 1 062 892  94 60 449 327 5 329

Źród³o: Badania w³asne

Tabela 4 
KOSZTY WDRA¯ANIA I UTRZYMANIA SZ BHP ORAZ PREWENCJI WYNIKAJ¥CEJ Z REALIZACJI WYMAGAÑ 
PRAWNYCH
Cost of OHS MS implementation and maintenance as well as cost of implementing prevention measures to comply 
with law provisions
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śród objêtych analiz¹ przedsiêbiorstw obowi¹zuje 
od 1 kwietnia 2006 r. obni¿ona sk³adka na ubez-
pieczenie wypadkowe, a dwa przedsiêbiorstwa 
sk³adka w wysokości średniej dla grupy dzia³alności. 
Dla trzech przedsiêbiorstw oszacowane zosta³y 
korzyści w wymiarze finansowym z tytu³u obni-
¿enia sk³adki. Z dokonanych szacunków wynika, 
i¿ w dwóch przedsiêbiorstwach korzyści uzyskane 
z tytu³u obni¿ek sk³adek stanowi¹ w okresie roku 
od 36% do 50% kosztów wdra¿ania SZ BHP oraz 
od 42% do 53% kosztów utrzymania SZ BHP. 
W przypadku jednego przedsiêbiorstwa korzyści 
uzyskane w zwi¹zku z 10-procentow¹ obni¿k¹ 
sk³adki przewy¿szaj¹ o ponad 200% koszty wdra-
¿ania SZ BHP oraz o oko³o 350% koszty utrzymania 
SZ BHP (rys. 4.).

Przeprowadzona zosta³a tak¿e analiza korzy-
ści wynikaj¹cych z wdra¿ania systemów zarz¹-
dzania bhp na podstawie subiektywnych ocen 
przedstawicieli sześciu przedsiêbiorstw. Analiza 
ta wykaza³a obserwowany od kilku lat wzrost 
wydajności pracy w zak³adach, sta³¹ poprawê 
jakości oraz zwiêkszenie świadomości w zakresie 
zagro¿eñ na stanowisku pracy. 

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania kosztów wdra¿ania 

i utrzymania SZ BHP wykaza³y, i¿:
• koszty wdro¿enia SZ BHP w przedsiê-

biorstwach wynosz¹ średnio 188 tys. z³ (130 z³ 
na jednego zatrudnionego)

• wśród kosztów wdro¿enia SZ BHP dominuj¹ 
koszty administracyjne stanowi¹ce oko³o 50% 
ogó³u kosztów, a ponadto koszty szkoleñ doty-
cz¹cych wdra¿ania systemu, koszty konsultacji 
zewnêtrznych i wewnêtrznych oraz audytów

• koszty utrzymania SZ BHP wynosz¹ średnio 
168 tys. z³ (94 z³ na jednego zatrudnionego)

• g³ównymi sk³adnikami kosztów utrzymania 
SZ BHP s¹ koszty administracyjne, stanowi¹ce 

prawie 58% ca³ości kosztów zwi¹zanych z utrzy-
maniem i doskonaleniem systemu, a ponadto 
koszty szkoleñ zwi¹zanych z utrzymaniem sys-
temu,  audytowania,  monitorowania warunków 
pracy oraz koszty informowania o zagadnieniach 
zwi¹zanych z utrzymaniem systemu

• koszty wdra¿ania i utrzymania SZ BHP s¹, 
w porównaniu do kosztów dzia³añ prewencyjnych 
zwi¹zanych z realizacj¹ przepisów prawa, bardzo 
niskie w trzech przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹-
cych powy¿ej 1000 pracowników i wielokrotnie 
wy¿sze w dwóch przedsiêbiorstwach zatrudnia-
j¹cych od 251 do 1 000 zatrudnionych

• wdra¿anie SZ BHP przynosi przedsiê-
biorstwom znaczne korzyści, polegaj¹ce m.in. 
na zmniejszeniu liczby i czêstości wypadków 
przy pracy, obni¿eniu sk³adki na ubezpieczenie 

wypadkowe, wzroście wydajności pracy, popra-
wie jakości oraz na zwiêkszeniu świadomości 
w zakresie zagro¿eñ na stanowisku pracy

• oszczêdności uzyskane z tytu³u obni¿enia 
sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi¹ 
bardzo znacz¹c¹ kwotê w stosunku do kosztów 
wdro¿enia i utrzymania SZ BHP

• badania kosztów i korzyści wdra¿anych SZ 
BHP w przedsiêbiorstwach bêd¹ kontynuowane. 
Zostanie zwiêkszona liczba przedsiêbiorstw ob-
jêtych badaniami, a ponadto niektóre uzyskane 
wyniki wymagaj¹ g³êbszej analizy, zw³aszcza 
w zakresie korzyści wynikaj¹cych dra¿ania i do-
skonalenia systemów zarz¹dzania bhp. 
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Rys. 3. Koszty wdra¿ania i utrzymania SZ BHP i koszty realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów  w wybranych 
przedsiêbiorstwach w 2005 r. (na 1 zatrudnionego)
Fig. 3. Cost of OHS MS implementation and maintenance as well as cost of implementing prevention measures to 
comply with law provisions in selected companies in 2005, (per employee)

Rys. 4. Koszty wdro¿enia i utrzymania systemu zarz¹dzania BHP i korzyści z obni¿enia sk³adki na ubezpieczenie 
wypadkowe w wybranych przedsiêbiorstwach (w okresie roku)
Fig. 4. Cost of OHS MS implementation and maintenance and benefits in virtue of reduced contributions for 
occupational accidents insurance in selected companies (throughout the year)
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