
Wstêp
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) ju¿ 

w 1998 r. podj¹³ prace normalizacyjne maj¹ce 
na celu sformu³owanie wymagañ i wytycz-
nych w zakresie wdra¿ania i doskonalenia 
systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy. W lutym 1998 r. w ramach 
PKN powo³ano Normalizacyjn¹ Komisjê 
Problemow¹ nr 276 do spraw zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. W wyniku 
przeprowadzonych prac ustanowiono seriê 
norm PN-N-18000, obejmuj¹c¹ obecnie 
4 dokumenty:

• PN-N-18001:2004 Systemy zarz¹-
dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. 
Wymagania.1

• PN-N-18002:2000 Systemy zarz¹dza-
nia bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Ogólne 
wytyczne oceny ryzyka zawodowego.
1 Pierwsze wydanie PN-N-18001 zosta³o ustanowione 

przez Polski Komitet Normalizacyjny w 1999 roku. 
Wersja z 2004 roku jest drugim wydaniem normy, 
dostosowanym do wymagañ Miêdzynarodowej 
Organizacji Pracy ILO-OSH 2001. Certyfikaty 
systemów zarz¹dzania potwierdzaj¹ce zgodno�æ 
z PN-N-18001:1999 zachowa³y swoj¹ wa¿no�æ do 
czasu wyga�niêcia okre�lonego w certyfikacie lub 
do czasu wydania nowego certyfikatu.

• PN-N-18004:2001 Systemy zarz¹-
dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. 
Wytyczne.

• PN-N-18011:2006 Systemy zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Wytyczne 
auditowania.

Sformalizowane systemy zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy (Occu-
pational Health and Safety Management 
Systems – OHSMS) stanowi¹ zbiór zasad 
i powi¹zanych ze sob¹ elementów ogólnego 
systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, 
zapewniaj¹cych osi¹gniêcie celów organi-
zacji w zakresie poprawy warunków bez-
pieczeñstwa i higieny pracy pracowników 
oraz otoczenia.

PN-N-18001:2004 stanowi wytyczne dla 
systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem pra-
cy, który mo¿e byæ poddawany zewnêtrznej 
weryfikacji przez niezale¿ne akredytowane 
instytucje celem uzyskania potwierdzenia 
zgodno�ci z wymogami normy i uzyskania 
certyfikatu zgodno�ci. Kolejne dwie normy 
stanowi¹ narzêdzie doskonalenia syste-
mu zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy. 
PN-N-18004 jest uszczegó³owieniem 
PN-N-18001; jest rozbudowan¹, wyposa¿o-

n¹ w liczne praktyczne wskazówki norm¹ 
opisuj¹c¹, jak wdro¿yæ system. Przedsiêbior-
stwa coraz czê�ciej stawiaj¹ sobie za zadanie 
osi¹gniêcie zgodno�ci z postanowieniami 
PN-N-18004 – celem doskonalenia istniej¹-
cego systemu. PN-N-18011:2006 przezna-
czona jest do stosowania przez audytorów 
w trakcie audytów systemu zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Okre�la 
ona wytyczne dotycz¹ce procesu audytowa-
nia oraz definiuje kompetencje audytorów 
i zakres wiedzy niezbêdny do zapewnienia 
prawid³owego przebiegu audytów.

Wymagania wymienionych norm stano-
wi¹ zestaw elementów systemu zarz¹dzania, 
którego realizacja powinna u³atwiæ w³a�ciwe 
prowadzenie ka¿dego typu dzia³alno�ci 
w aspekcie bhp. S¹ to wiêc nie tylko wyma-
gania normy, z których nale¿y „rozliczyæ” siê 
przed audytorem, ale tak¿e, a mo¿e przede 
wszystkim, s¹ to wytyczne i zalecenia, 
przydatne do praktycznego dzia³ania w sfe-
rze bhp, spe³niania przepisów prawnych 
w tym zakresie oraz aktywnego tworzenia 
w³a�ciwych warunków dla pracowników 
w �rodowisku pracy [1].
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Sformalizowane systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy (Occupational Health and Safety 
Management Systems – OHSMS) stanowi¹ zbiór zasad i powi¹zanych ze sob¹ elementów ogólnego sys-
temu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, zapewniaj¹cych osi¹gniêcie celów organizacji w zakresie poprawy 
warunków bezpieczeñstwa i higieny pracy pracowników oraz otoczenia. W Polsce wymagania systemu 
zarz¹dzania bhp zosta³y okre�lone w PN-N-18001:2004 Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy. Wymagania. Wymagania tej normy stanowi¹ podstawê w procesie zewnêtrznej certyfikacji. 
W artykule przedstawiono wyniki badañ w³asnych przeprowadzonych na próbie 202 osób, uczestników 
studiów podyplomowych „Zarz¹dzanie bhp”. Badania dotyczy³y oceny wagi wyró¿nionych na podstawie 
PN-N 18001 elementów systemu zarz¹dzania bhp oraz wiedzy niezbêdnej w procesie doskonalenia systemu.

The weight of elements of an occupational health and safety management system
– according to postgraduate students
Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) specifies requirements necessary for an 
organization to develop and implement a policy and objectives which take into account legal requirements and 
information about occupational health and safety risks. OHSMS requirements are established by PN-N 18001. 
This paper presents the results of a survey conducted among 202 postgraduate students. Its main goals 
included assessment of the weight of elements of OHSMS and knowledge essential for improving 
OHSMS.
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PN-N-18001 mo¿e byæ stosowana przez 
organizacje, których celem jest:

• wdro¿enie, utrzymywanie i doskonale-
nie systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy

• postêpowanie zgodne z ustalon¹ we 
w³asnym zakresie polityk¹ bezpieczeñstwa 
i higieny pracy

• zadeklarowanie postêpowania zgodne-
go z wymaganiami tej normy

• d¹¿enie do uzyskania potwierdzenia 
przez organizacjê zewnêtrzn¹ zgodno�ci 
systemu zarz¹dzania bhp z wymaganiami 
niniejszej normy [2].

W dotychczas realizowanych badaniach 
ich autorzy koncentrowali siê g³ównie nad 
identyfikacj¹ przes³anek wdra¿ania sys-
temów oraz wskazywali na mocne i s³abe 
strony systemów. Badania prowadzone by³y 
miêdzy innymi przez pracowników CIOP-PIB 
[3] oraz Uniwersytetu £ódzkiego [4]. Autorzy 
pierwszego zespo³u dokonali podzia³u czyn-
ników wp³ywaj¹cych na decyzje o wdro¿eniu 
systemu zarz¹dzania bhp na dwie grupy:

• czynniki wewnêtrzne – znajduj¹ce siê 
po stronie organizacji, najczê�ciej wyra¿ane 

w formie opinii, podejmowania dobrowol-
nych inicjatyw pracowników;

• czynniki zewnêtrzne – wynikaj¹ce 
ze spo³eczno-ekonomicznego otoczenia 
przedsiêbiorstwa.

Wyniki przeprowadzonych badañ wska-
za³y, ¿e w�ród czynników zewnêtrznych 
najwiêkszy wp³yw na wdro¿enie systemu 
zarz¹dzania bhp maj¹ dwa czynniki: d¹¿enie 
do uzyskania zgodno�ci z przepisami praw-
nymi oraz d¹¿enie do poprawy wizerunku 
firmy w odbiorze spo³eczeñstwa. W grupie 
czynników wewnêtrznych najwiêkszy wp³yw 
na wdro¿enie systemu zarz¹dzania bhp 
mia³y trzy elementy: d¹¿enie kierownictwa 
do usprawnienia zarz¹dzania przedsiêbior-
stwem, troska kierownictwa o poprawê 
warunków bhp oraz udzia³ pracowników 
s³u¿by bhp w szkoleniach specjalistycznych 
z zakresu systemu zarz¹dzania bhp [3]. 

Badane przez M. Urbaniaka przedsiêbior-
stwa do korzy�ci osi¹ganych z wdro¿enia 
systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy zaliczy³y przede wszystkim 
wzrost bezpieczeñstwa pracy, poprawê 
wizerunku firmy, wzrost �wiadomo�ci i za-
anga¿owania pracowników. Jako najwiêksz¹ 

barierê zwi¹zan¹ z wdro¿eniem systemu 
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy badane przedsiêbiorstwa podawa³y 
nisk¹ �wiadomo�æ pracowników, okre�lenie 
mierzalnych celów oraz koszty wdro¿enia 
systemu [4].

W artykule przedstawiono wyniki badañ 
w³asnych przeprowadzonych na próbie 
202 osób. Badania dotyczy³y oceny wagi 
wyró¿nionych na podstawie PN-N 18001 
elementów systemu zarz¹dzania bhp oraz 
wiedzy niezbêdnej w procesie doskonalenia 
tego systemu. Ankietowani uczestniczyli 
w latach 2005-2008 w studiach podyplo-
mowych Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy na Politechnice Bia³ostockiej. 
W planie studiów zosta³ ujêty blok zajêæ 
dydaktycznych pt. System zarz¹dzania bhp 
wed³ug wymogów normy PN-N-18001. Po 
zrealizowanych zajêciach s³uchacze studiów 
otrzymali do wype³nienia ankietê, której 
g³ównym celem by³o:

• okre�lenie wagi (rangi) dla wyró¿nio-
nych 19 elementów systemu zarz¹dzania 
bhp wed³ug PN-N 1800 (w skali od 1 do 4).

• okre�lenie zakresu wiedzy niezbêdnej 
w procesie doskonalenia systemów zarz¹-
dzania bhp (w skali od 1 do 4).

Waga elementów 
systemu zarz¹dzania bhp 
i ocena ich funkcjonowania

W ramach prowadzonych badañ po-
proszono respondentów o przypisanie 
wagi, odzwierciedlaj¹cej wa¿no�æ danego 
elementu systemu zarz¹dzania bhp. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 1.

Wiedza w systemie zarz¹dzania bhp
Prawid³owo wdro¿ony system zarz¹-

dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 
bez wzglêdu na to, czy bêdzie spe³nia³ 
wymagania okre�lone w PN-N-18001, czy 
bêdzie systemem zaprojektowanym wed³ug 
w³asnych propozycji, powinien byæ �ród³em 
wiedzy dla kierownictwa i pracowników 
organizacji. Wiedza ta powinna byæ nastêp-
nie wykorzystywana w ró¿nych procesach 
decyzyjnych. Badane osoby poproszono 
o dokonanie oceny w skali od 1 do 5 kategorii 
wiedzy, bêd¹cej �ród³em funkcjonuj¹cego 
w organizacji systemu zarz¹dzania bhp.

Wyniki rangowania kategorii wiedzy 
bêd¹cej �ród³em systemów zarz¹dzania 
przedstawiono w tabeli 2 (str. 20.).

Badani wykazali miêdzy innymi stosunko-
wo ma³e zainteresowanie wiedz¹ o kosztach 
ponoszonych w zwi¹zku z dzia³alno�ci¹ ukie-

Tabela 1
WAGA ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZ¥DZANIA BHP
Weight of elements of OHSMS

Poddane analizie elementy systemu zarz¹dzania bhp �rednia waga
(w skali 1-4)

Zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa w obszarze bhp 3,66
Zarz¹dzanie ryzykiem zawodowym (identyfikacja zagro¿eñ i ocena ryzyka zawodowego) 3,61
System zapobiegania, gotowo�ci i reagowania na wypadki przy pracy i powa¿ne awarie 3,61
Nadzorowanie dzia³añ zwi¹zanych ze znacz¹cymi zagro¿eniami dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka 
w �rodowisku pracy 3,51

Monitorowanie stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy 3,33
Jasno okre�lone procedury dotycz¹ce szkoleñ w obszarze bhp. Dostosowanie programów 
szkoleniowych do potrzeb poszczególnych grup pracowników 3,32

Cele ogólne i szczegó³owe w obszarze bhp (czy s¹ jasno okre�lone, mierzalne) 3,24
Wyznaczenie przedstawiciela najwy¿szego kierownictwa odpowiedzialnego za wdro¿enie 
i utrzymywanie systemu zarz¹dzania bhp 3,18

Zaanga¿owanie pracowników w procesy wdra¿ania i utrzymywania SZ BHP 3,17
System komunikacji wewnêtrznej (bhp) 3,14
Plany osi¹gania celów (zawieraj¹ce zadania, terminy, odpowiedzialno�æ i �rodki na realizacjê 
zadañ) 3,06

Procedury realizacji dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych wynikaj¹cych z monitorowania, 
audytów i przegl¹dów zarz¹dzania 2,99

Polityka bhp (jako dokument) 2,91
System dokumentacji i nadzoru nad dokumentacj¹ dotycz¹c¹ bhp 2,91
Audyty wewnêtrzne systemu zarz¹dzania bhp 2,90
Przegl¹dy zarz¹dzania systemu zarz¹dzania bhp (przeprowadzane przez przedstawicieli 
najwy¿szego kierownictwa) 2,80

System komunikacji zewnêtrznej (bhp) 2,67
Nadzorowanie zakupów w aspekcie warunków bhp 2,54
Nadzorowanie podwykonawców w aspekcie warunków bhp 2,54

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ
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runkowan¹ na poprawê stanu bhp. Brak za-
interesowania przedsiêbiorstw informacjami 
o kosztach bezpieczeñstwa i higieny pracy 
wynika przede wszystkim z braku umiejêtno-
�ci ich prawid³owego liczenia, co powoduje, 
¿e koszty bhp s¹ bardzo czêsto  niedosza-
cowanie, uznawane za znikome i nieistotne 
w porównaniu z kosztami funkcjonowania 
przedsiêbiorstwa. Jedynie kompleksowy 
rachunek kosztów bhp, uwzglêdniaj¹cy 
równie¿ koszty spo³eczne, mo¿e stanowiæ 
istotne narzêdzie decyzyjne. 

Wiedza narzêdziem 
w procesie podejmowania decyzji

Wykorzystanie wiedzy pracowników 
pozwala na skuteczne wykrywanie zagro¿eñ 
i wdra¿anie rozwi¹zañ [6]. Wiedza genero-
wana w ramach systemu zarz¹dzania bhp 
powinna nastêpnie byæ wykorzystywana 
w procesie podejmowania decyzji. W tabeli 
3. przedstawiono rodzaje przyk³adowych de-
cyzji podejmowanych na poziomie jednostki 
organizacyjnej.

Na ogó³ stosowane systemy zarz¹dzania 
wiedz¹ nie obejmuj¹ tak zwanej negatywnej 
wiedzy, która mo¿e byæ wa¿niejsza od wiedzy 
pozytywnej. Jako negatywn¹ okre�la siê wiedzê 
wynikaj¹ca z b³êdów, pomy³ek i niepowodzeñ. 
Przewa¿nie z takich negatywnych do�wiadczeñ 
mo¿na wyci¹gn¹æ bardziej pozytywne wnioski 
ni¿ z sukcesu. Jednak nikt nie chce przedstawiaæ 
w sposób systematyczny swoich niepowodzeñ, 
poniewa¿ nara¿a³by siê na kpinê, krytykê 
i przejawy z³o�liwego zadowolenia. Ka¿dy stara 
siê zachowaæ negatywn¹ wiedzê dla siebie. 
Znormalizowane systemy zarz¹dzania dys-
ponuj¹ wa¿nym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym 
w³a�nie gromadzenie równie¿ tej „negatywnej” 
wiedzy w organizacji. Nale¿¹ do nich audyty 
wewnêtrzne i zewnêtrzne (certyfikacyjne 
i audyty zgodno�ci) oraz przegl¹dy zarz¹dzania 
wykonywane przez kierownictwo. Umiejêtno�æ 
praktycznego ich stosowania determinuje sku-
teczno�æ funkcjonowania systemów zarz¹dza-
nia wiedz¹ równie¿ w aspekcie problematyki 
bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Podsumowanie
Idea ci¹g³ego doskonalenia stanowi¹ca 

podstawê funkcjonowania systemów 
zarz¹dzania bhp zak³ada proces zmian 
w przedsiêbiorstwie, których podstaw¹ jest 
pozyskiwana wiedza. Jej brak doprowadza 
do „u�pienia” systemów, co powoduje spotê-
gowan¹ niechêæ pracowników do jakichkol-
wiek zmian. Przeciwdzia³aæ temu powinno 
zarz¹dzanie wiedz¹ bêd¹ce elementem 

Tabela 2
WIEDZA NIEZBÊDNA Z PUNKTU WIDZENIA DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA BHP
Knowledge essential for improving OHSMS 

Rodzaj wiedzy �rednia waga 
(w skali 1-4)

Wiedza o istniej¹cych zagro¿eniach na stanowiskach pracy i wynikach oceny ryzyka 
zawodowego. Wyniki monitorowania stanu warunków pracy 3,79

Wiedza o skutkach (dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka) nara¿enia na zagro¿enia wystêpuj¹ce 
w �rodowisku pracy 3,68

Wiedza o prawid³owym sposobie wykonywania czynno�ci i zadañ na stanowisku pracy 
z zachowaniem zasad bhp 3,64

Wiedza o przyczynach zaistnia³ych wypadków przy pracy 3,47

Wiedza o konsekwencjach (dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka, konsekwencjach finansowych) 
niedostosowania siê do istniej¹cych w przedsiêbiorstwie procedur, instrukcji, przepisów 
prawnych

3,33

Wiedza o zaistnia³ych w przedsiêbiorstwie wypadkach przy pracy (rodzaje wypadków, liczba 
poszkodowanych, skutki wypadków itp.) 3,17

Wiedza o odpowiedzialno�ci za zagadnienia w obszarze bhp (kto za co jest odpowiedzialny, 
na wszystkich poziomach organizacyjnych przedsiêbiorstwa) 3,14

Wiedza o korzy�ciach zwi¹zanych z wdro¿eniem SZ BHP. Efekty podjêtych dzia³añ maj¹cych 
na celu poprawê warunków bhp, np.: zmniejszenie nara¿enia na jaki� czynnik, zmniejszenie 
liczby osób nara¿onych, zmniejszenie liczby wypadków przy pracy itp.

2,95

Wiedza o stopniu dostosowania warunków pracy do wymagañ przepisów prawnych 
(w zakresie bhp) w przedsiêbiorstwie. Wyniki oceny zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi przepisami 
bhp

2,95

Wiedza o podjêtych w przedsiêbiorstwie dzia³aniach koryguj¹cych i zapobiegawczych 
w obszarze bhp 2,87

Wiedza o wynikach kontroli organów PIP, PSSE, PIS 2,78
Wiedza o wynikach audytów wewnêtrznych, przegl¹dów zarz¹dzania i audytów 
certyfikuj¹cych 2,60

Wiedza o kosztach ponoszonych na poprawê stanu bhp (nak³ady inwestycyjne, wydatki na 
szkolenia, dzia³ania prewencyjne) 2,40

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ

Tabela 3
PRZYK£ADY PROCESÓW DECYZYJNYCH WYKORZYSTUJ¥CYCH POZYSKAN¥ WIEDZÊ
Examples of decision processes based on obtained knowledge

Wiedza: Przyk³ady procesów decyzyjnych

– o istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eniach 
wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy

w przypadku pojawienia siê nowych, dotychczas 
nieistniej¹cych zagro¿eñ konieczno�æ podjêcia dzia³añ 
eliminuj¹cych je lub ograniczaj¹cych ryzyko ju¿ 
istniej¹ce

–  o  mo¿ l iwych  do  zastosowan ia  � rodkach 
minimalizuj¹cych ryzyko zawodowe na stanowisku 
pracy w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹

konieczno�æ podjêcia dzia³añ dostosowawczych na 
danym stanowisku pracy

– o wynikach komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej 
w ramach systemu zarz¹dzania bhp

konieczno�æ uwzglêdniania uwag zainteresowanych 
stron w procesach utrzymania systemu zarz¹dzania bhp, 
konieczno�æ konsultacji z pracownikami stanu bhp

– o kosztach bezpieczeñstwa i  higieny pracy 
w organizacji

konieczno�æ uwzglêdniania kosztów bhp w rachunku 
op³acalno�ci inwestycji, przedsiêwziêæ

– o stopniu zaspokojenia potrzeb pracowników 
w zakresie warunków bhp

konieczno�æ uwzglêdniania potrzeb pracowników 
w procesach zarz¹dzania

– o obowi¹zuj¹cych przepisach prawnych dotycz¹cych 
bezpieczeñstwa i higieny pracy (jednym z wymagañ 
normy jest identyfikacja, aktualizacja i okresowa 
ocena zgodno�ci organizacji z przepisami prawnymi 
z zakresu bhp)

konieczno�æ dostosowania warunków pracy do nowych 
przepisów prawnych

– o skutkach zaistnia³ych wypadków przy pracy decyzje zapobiegaj¹ce powstawaniu podobnych 
wypadków w przysz³o�ci, decyzje o wstrzymaniu 
wykonywania pracy na danym stanowisku z uwagi na 
potencjalne skutki zagro¿enia

�ród³o: opracowanie w³asne
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systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy. Przedmiotem zaintere-
sowania powinna byæ wiedza niezbêdna 
do doskonalenia systemów, ale równie¿ 
wiedza dotycz¹ca efektów generowanych 
przez system. Ta kategoria wiedzy bêdzie 
w szczególno�ci w centrum zainteresowania 
pracowników.

Wyniki przeprowadzonych badañ wska-
za³y, ¿e w organizacjach istnieje zapotrzebo-
wanie na wiedzê o:

• istniej¹cych zagro¿eniach na stano-
wiskach pracy i wynikach oceny ryzyka 
zawodowego; wynikach monitorowania 
stanu warunków pracy

• skutkach (dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka) 
nara¿enia na zagro¿enia wystêpuj¹ce w �ro-
dowisku pracy

• prawid³owym – z zachowaniem zasad 
bhp – sposobie wykonywania czynno�ci 
i zadañ na stanowisku pracy.

W �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów 
prawnych z zakresu bhp gromadzenie 
wymienionych kategorii wiedzy jest obo-
wi¹zkiem pracodawców.

Konieczno�æ ci¹g³ego doskonalenia syste-
mów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy wynika miêdzy innymi z wystêpuj¹cych 
luk w wiedzy mened¿erów i w przedsiêbior-
stwie w zakresie zarz¹dzania obszarem bhp. 
Braki te potwierdzaj¹ na przyk³ad wyniki 
kontroli prowadzonych przez Pañstwow¹ 
Inspekcjê Pracy. Ocena stopnia przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów 

dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy oraz wyniki kontroli s¹ prezentowane 
w corocznych raportach. Ze Sprawozdania 
G³ównego Inspektora Pracy z dzia³alno�ci 
Pañstwowej Inspekcji Pracy w 2007 r. wynika, 
¿e w ocenie inspektorów pracy, w�ród czynni-
ków decyduj¹cych o znacznej skali naruszeñ 
prawa w kontrolowanych zak³adach, nale¿y 
wymieniæ przede wszystkim:

• s³ab¹ znajomo�æ obowi¹zuj¹cych 
przepisów prawa pracy, zw³aszcza przez 
pracodawców maj¹cych swoje siedziby 
w niewielkich miejscowo�ciach, z uwagi na 
utrudniony dostêp do aktów prawnych

• brak wiedzy na temat zagro¿eñ zawo-
dowych i ryzyka zawodowego i ich lekce-
wa¿enie zarówno przez pracodawców, jak 
i pracowników

• d¹¿enie do maksymalnego ograniczenia 
kosztów prowadzonej dzia³alno�ci [5].

Sformalizowane systemy zarz¹dzania 
nale¿¹ do systemów spo³ecznych, w których 
podstawowym czynnikiem decyduj¹cym 
o ich skuteczno�ci i efektywno�ci jest cz³o-
wiek, wyposa¿ony w �ci�le okre�lony zasób 
wiedzy. Coraz czê�ciej dostrzega siê potrze-
bê budowy systemów „nowej generacji”, 
bêd¹cych �ród³em warto�ci generowanych 
zarówno na poziomie przedsiêbiorstwa, jak 
i poszczególnych jednostek. W obu przypad-
kach istnieje konieczno�æ ci¹g³ego uczenia siê 
i wdra¿ania innowacji. Zakres posiadanych 
danych, informacji, które z kolei s¹ �ród³em 
wiedzy, to kluczowy czynnik decyduj¹cy 

o sukcesie zwi¹zanym z wdro¿eniem oma-
wianych systemów oraz o efektywno�ci ich 
funkcjonowania [7]. 
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Artyku³ zrealizowano w ramach grantu habi-
litacyjnego finansowanego ze �rodków Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

W kwartalniku

Podstawy i Metody Oceny �rodowiska Pracy 
w numerze 4(58) 2008 opublikowano:

• piêæ artyku³ów problemowych dotycz¹cych zagro¿eñ fizycznych w polach elektromagnetycznych: „Skutki biologiczne ekspozycji 
na pola elektromagnetyczne – badania eksperymentalne”; „Skutki zdrowotne dzia³ania pól elektromagnetycznych – przegl¹d ba-
dañ”; „Uwarunkowania biofizyczne oraz dopuszczalne warto�ci elektromagnetycznego promieniowania impulsowego”; „Zasady 
wykorzystania symulacji komputerowych do oceny zgodno�ci z wymaganiami dyrektywy europejskiej 2004/40/WE dotycz¹cej 
bezpieczeñstwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych” oraz „Zasady oceny zagro¿eñ elektromagnetycznych zwi¹zanych 
z wystêpowaniem pr¹dów indukowanych i kontaktowych”

• dokumentacjê dotycz¹c¹ dopuszczalnych wielko�ci nara¿enia zawodowego niebezpiecznych substancji chemicznych: „Pola 
i promieniowanie elektromagnetyczne o czêstotliwo�ci z zakresu 0 Hz – 300 GHz”. Dokumentacja nowelizacji harmonizuj¹cej 
dopuszczalny poziomu ekspozycji pracowników z wymaganiami dyrektywy 2004/40/WE

• indeksy alfabetyczne opublikowanych dokumentacji, metod i artyku³ów.
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