
ZAK£AD ZARZ¥DZANIA BEZPIECZEÑSTWEM I HIGIEN¥ PRACY 

Zak³ad Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy 
funkcjonuje w strukturze Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy od 1997 r. Prowadzone tu prace badawcze i wdro¿e-
niowe koncentruj¹ siê na zagadnieniach wa¿nych z punktu 
widzenia zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, 
realizowanego zarówno na poziomie pañstwa, jak i przed-
siêbiorstw. Prace te dotycz¹ m.in. doskonalenia prawa 
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy, ekonomicznych 
stymulatorów poprawy warunków pracy, monitorowania 
bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz metod skutecznego 
zarz¹dzania systemem bezpieczeñstwem i higien¹ pracy.

Prace dotycz¹ce prawnych aspektów zarz¹dzania bez-
pieczeñstwem i higien¹ pracy s¹ prowadzone w Pracowni 
Prawnej, któr¹ kieruje dr Barbara Krzy�ków. W pierwszych 
latach funkcjonowania Zak³adu w (szczególno�ci przed 
2004 r., wyznaczaj¹cym przyst¹pienie Polski do Unii Europej-
skiej) w centrum uwagi by³o dostosowanie polskiego prawa 
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy do postanowieñ 
dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Równolegle w Zak³adzie 
prowadzono badania nad ocen¹ kosztów i korzy�ci wdra¿ania 
nowych regulacji prawnych w tym obszarze.

Zarz¹dzaæ bezpieczeñstwem 
– to przewidywaæ zagro¿enia

Obecnie, wobec wzrostu popularno�ci 
niepracowniczych form zatrudnienia, 
podjêto w Pracowni zadania maj¹ce na 
celu doskonalenie rozwi¹zañ prawnych 
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
wszystkich osób �wiadcz¹cych pracê, bez 
wzglêdu na podstawê prawn¹ jej wyko-
nywania. Istotnym elementem prowadzo-
nych dzia³añ s¹ równie¿ ekspertyzy i opinie 
dotycz¹ce nowych rozwi¹zañ prawnych 
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny 
pracy, w tym ustawy o emeryturach 
pomostowych, oraz ekspertyzy i opinie 
dotycz¹ce przyczyn wypadków przy pra-
cy, wydawane na potrzeby tocz¹cych siê 
spraw prokuratorskich i s¹dowych.

Ocenie skuteczno�ci wprowadzanych 
prawem wymagañ, wyra¿aj¹cej siê zmia-
nami poziomu bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia w pracy, s³u¿¹ systemy monitoro-
wania bezpieczeñstwa i higieny pracy. Na 
doskonalenie tych systemów s¹ ukierun-
kowane prace realizowane w utworzonym 

w Zak³adzie Centrum Analiz Wypadków, które obejmuj¹ 
m.in. opracowywanie metod prowadzenia analiz danych 
statystycznych wypadków przy pracy do celów prewencji. 
Ich wynikiem jest przede wszystkim identyfikacja obszarów 
i sektorów dzia³alno�ci o najwiêkszym ryzyku wyst¹pienia 
wypadków przy pracy i powtarzalnych sekwencji zdarzeñ 
wypadkowych w tych obszarach, a tak¿e propozycje no-
wych metod monitorowania warunków pracy. 

W Pracowni Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy 
s¹ prowadzone prace nad zasadami funkcjonowania ubez-
pieczeñ wypadkowych, s³u¿¹ce opracowaniu i doskonaleniu 
ekonomicznych stymulatorów poprawy warunków pracy. 
Od wielu lat kieruje nimi dr Jan Rzepecki. W efekcie tych 
prac powsta³a propozycja modelu zró¿nicowanej sk³adki na 
ubezpieczenie wypadkowe, stanowi¹cego punkt wyj�cia do 
ustalenia zasad ró¿nicowania sk³adki we wprowadzonym 
w 2003 r. systemie ubezpieczeñ wypadkowych. Obecnie 
trwaj¹ prace, zmierzaj¹ce do usprawnienia tego systemu 
jako ekonomicznego stymulatora poprawy warunków pracy 
w przedsiêbiorstwach.

Od lewej siedz¹: S. Ordysiñski, M. Antoniak, dr M. Pêci³³o-Pacek, dr in¿. Z. Paw³owska (kierownik 
Zak³adu), od lewej stoj¹: dr B. Krzy�ków, dr J. Rzepecki
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Obaleniu utrwalonego w �wiadomo�ci wielu pracodaw-
ców pogl¹du o braku op³acalno�ci inwestowania w bezpie-
czeñstwo i higienê pracy i wykazaniu, ¿e mo¿e ono przynie�æ 
wymierne korzy�ci, s³u¿¹ prace dotycz¹ce kosztów i korzy�ci 
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w przed-
siêbiorstwach. Pierwszym ich efektem by³o opracowanie 
metody obliczania obci¹¿aj¹cych przedsiêbiorstwa kosztów 
wypadków przy pracy, która obecnie stanowi istotny element 
ogólnego modelu analizy kosztów i korzy�ci bezpieczeñstwa 
i higieny pracy. Model ten mo¿na ³atwo zastosowaæ w ka¿-
dym przedsiêbiorstwie dziêki udostêpnieniu na stronach 
internetowych CIOP-PIB programu komputerowego wspo-
magaj¹cego obliczanie kosztów i korzy�ci bezpieczeñstwa 
i higieny pracy. Kolejne prace umo¿liwi³y pozyskanie dowo-
dów na ekonomiczn¹ op³acalno�æ i skuteczno�æ wdro¿enia 
systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 
funkcjonuj¹cych w przedsiêbiorstwach.

Obecnie podjêto próbê oceny efektywno�ci zarz¹dza-
nia zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeñstwa pracy 
i ochrony zdrowia w przedsiêbiorstwie. Ju¿ pierwsze wyniki 
wskazuj¹, ¿e dobre zarz¹dzanie zasobami ludzkimi jest 
w tym kontek�cie potrzebne i op³acalne.

Doskonalenie i wspomaganie wdra¿ania w przedsiê-
biorstwach skutecznych rozwi¹zañ w zakresie zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy to podstawowy cel prac 
podejmowanych w Pracowni Zarz¹dzania i Oceny Ryzyka, 
prowadzonych m.in. przez dr in¿. Zofiê Paw³owsk¹ i dr Ma³-
gorzatê Pêci³³o. Ich wyniki sta³y siê w 1999 r. punktem wyj�cia 

do opracowania normy krajowej PN-N-18001 Systemy 
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Wymagania 
oraz ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego, ujêtych 
w projekcie normy krajowej PN-N-18002 Systemy zarz¹-
dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Ogólne wytyczne 
do oceny ryzyka zawodowego.

Z my�l¹ o doskonaleniu zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy prowadzone s¹ obecnie badania nad wdra-
¿aniem programów modyfikacji zachowañ niebezpiecznych 
i promowaniem dzia³añ w zakresie odpowiedzialno�ci spo³ecznej 
przedsiêbiorstw, w tym tych realizowanych w ramach bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. Badania potwierdzi³y, ¿e podejmowanie 
takich dzia³añ mo¿e znacz¹co przyczyniæ siê do poprawy stanu 
bezpieczeñstwa i higieny pracy i jako�ci ¿ycia w pracy.

Istotne znaczenie dla rozwoju prowadzonych badañ ma 
wspó³praca miêdzynarodowa. Ju¿ od 2003 r. pracownicy 
Zak³adu bior¹ aktywny udzia³ w pracach zespo³ów miê-
dzynarodowych realizuj¹cych zadania na rzecz Europejskiej 
Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao oraz 
Komisji Europejskiej, w tym m.in. projekty dotycz¹ce eko-
nomiczno-spo³ecznego wp³ywu wdra¿ania dyrektyw WE 
odnosz¹cych siê do prewencji chorób uk³adu miê�niowo-
szkieletowego oraz ograniczania niekorzystnego wp³ywu 
pól elektromagnetycznych na pracowników. Zak³ad uczest-
niczy równie¿ w pracach badawczych realizowanych w 6 i 7 
programie ramowym UE, dokonuj¹c m.in. analiz problemów 
zwi¹zanych z monitorowaniem ró¿nych aspektów ochrony 
zdrowia w pracy.
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