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Dzia³alno�æ Forum Liderów w 2010 roku
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy istnieje od 1998 r. W artykule przedstawiono 
pokrótce dzia³alno�æ niektórych cz³onków Forum Liderów w 2010 roku. Wielu 
cz³onków Forum prowadzi sta³e akcje na rzecz poprawy bezpieczeñstwa nie 
tylko w swoich zak³adach, ale te¿ w�ród kooperantów, wspó³pracowników, firm 
outsourcingowych. Coraz czê�ciej podejmowane s¹ tak¿e dzia³ania z obszaru 
spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu. 

The activity of the Safe Work Leaders’ Forum in 2010
The Safe Work Leaders’ Forum has existed since 1998. The article presents brief 
summaries of some of its members’ activity in 2010. Many members of the 
Forum have their own agendas focused on improving occupational safety, not 
only in their own facilities but also among their subcontractors, associates and 
outsourcing companies. The issue of corporate social responsibility has become 
an increasingly common topic.
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Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (FL), powo³ane przy CIOP-PIB 
w 1998 r., skupia przedsiêbiorstwa, które wykorzystuj¹ w praktyce 
osi¹gniêcia nauki i techniki w kszta³towaniu warunków pracy, zgodnie 
z wymaganiami prawa polskiego oraz Wspólnot Europejskich.

W roku 2010 cz³onkowie Forum Liderów koncentrowali siê na upo-
wszechnianiu dobrych praktyk z zakresu bezpieczeñstwa pracy podczas 
konferencji i seminariów, a tak¿e innych dzia³aniach maj¹cych na celu 
promowanie bezpieczeñstwa pracy nie tylko w�ród pracowników 
i kierownictwa przedsiêbiorstw, ale równie¿ w�ród wspó³pracowników, 
podwykonawców oraz klientów.

Dobre praktyki nowych cz³onków FL
Coroczna konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest okazj¹ 

do wymiany do�wiadczeñ, tak¿e w zakresie dobrych praktyk. Na ostat-
nim pa�dziernikowym spotkaniu w Katowicach (relacjê z niego zamie-
�cili�my w „Bezpieczeñstwie Pracy” nr 11/2010) przedstawiciele dwóch 
nowo przyjêtych do grona Forum Liderów przedsiêbiorstw przedstawili 
przyk³ady dzia³añ, które mia³y na celu budowanie zdrowych i bezpiecz-
nych warunków pracy w ich firmach. Oto krótkie charakterystyki nowych 
Liderów:

ABB – koncern z sektora energetyki i automatyki; zaanga¿owany 
w dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego rozwoju i spo³ecznej odpowie-
dzialno�ci biznesu. Obecnie firmy Grupy ABB pracuj¹ w ok. 100 krajach, 
zatrudniaj¹ ³¹cznie ponad 110 tys. osób. W Polsce firma rozpoczê³a swoj¹ 
dzia³alno�æ w 1990 r., dzi� zatrudnia ok. 2400 osób. Koncern dba o rozwój 
zaplecza produkcyjnego, inwestuj¹c nie tylko w �rodki produkcji, ale tak-
¿e w najnowocze�niejsze systemy wspieraj¹ce zarz¹dzanie produkcj¹, 
bezpieczeñstwo stanowisk pracy oraz zmniejszanie niekorzystnego 
wp³ywu na �rodowisko naturalne. W swojej dzia³alno�ci projektowej, 
badawczo-rozwojowej oraz produkcyjnej k³adzie nacisk na takie obszary, 
jak etyka, �rodowisko, przedsiêwziêcia na rzecz lokalnej spo³eczno�ci.

ABB d¹¿y do tego, aby zapewniæ bezpieczne i zdrowe �rodowisko 
pracy we wszystkich zak³adach, jakie dzia³aj¹ w ramach koncernu. Po-

dejmuje starania, aby skutecznie zapobiegaæ wypadkom i obra¿eniom 
powstaj¹cym podczas wykonywania pracy, minimalizuj¹c lub wrêcz 
eliminuj¹c przyczyny zagro¿eñ wystêpuj¹cych w �rodowisku pracy 
w takim stopniu, w jakim jest to mo¿liwe.

W ci¹gu ostatniego roku w ABB Sp. z o.o. zosta³y podjête inten-
sywne dzia³ania, maj¹ce na celu poprawê bezpieczeñstwa i higieny 
pracy. Na uwagê zas³uguje aktywno�æ firmy w zakresie promowania 
bezpieczeñstwa pracy w�ród pracowników i ich rodzin, jak równie¿ 
wspó³pracowników i podwykonawców. Przyk³adem tego typu przed-
siêwziêæ s¹ kampanie bhp realizowane m.in. z wykorzystaniem gazety 
zak³adowej „Flesz”, która dociera do ka¿dego pracownika. W tym roku 
tematem takiej kampanii by³ zdrowy krêgos³up. W jej ramach organizo-
wano spotkania z pracownikami pod has³em: „Zdrowy krêgos³up – jak 
radziæ sobie z bólami krêgos³upa, teoria i praktyka”. Przeprowadzono 
tak¿e kampaniê dotycz¹c¹ zagro¿eñ utraty s³uchu oraz ogóln¹ kampaniê 
na rzecz bezpieczeñstwa pracy, wykorzystuj¹c do tego celu plakaty, 
na których znalaz³y siê has³a zg³oszone przez pracowników.

Ciekawa wydaje siê tak¿e inicjatywa u¿ycia elementów wizualnych 
do przekazu informacji z zakresu bezpieczeñstwa pracy. Zainstalowano 
tablice informacyjne dotycz¹ce stosowanych �rodków ochrony indywi-
dualnej i wymagañ na stanowisku pracy, tablice do rozwi¹zywania pro-
blemów bhp, tablice bhp z informacjami na temat systemu zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem, monitory ekranowe pokazuj¹ce statystyki wypadko-
we, manekiny demonstruj¹ce stosowane �rodki ochrony indywidualnej 
oraz potencjalne urazy, a tak¿e tablice informacyjne o liczbie dni bez 
wypadku. Efektem prowadzonych dzia³añ by³o zmniejszenie wska�nika 
liczby zwolnieñ przypadaj¹cych na jeden wypadek oraz zmniejszenie 
liczby wypadków przy pracy (przy porównaniu rok do roku). W ostatnich 
latach nie by³o w ABB Sp. z o.o wypadków ciê¿kich ani �miertelnych.

Pilkington Automotive – producent szyb samochodowych. Firma 
posiada 33 fabryki w 27 krajach i dostarcza szk³o oraz systemy prze-
szkleñ g³ównie do nowo produkowanych pojazdów renomowanych 
marek, a tak¿e na rynek czê�ci zamiennych. Zaopatruje czo³owych 
producentów samochodów osobowych, ciê¿arowych oraz autobusów. 
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Pilkington Automotive Poland powsta³ w 1997 r., obecnie zatrudnia 
ponad 1000 pracowników i produkuje 5,6 mln szyb rocznie. Wysoka 
jako�æ produktów potwierdzona jest wdro¿onymi w zak³adzie syste-
mami zarz¹dzania jako�ci¹: ISO 9002, QS 9000, ISO/TS 16949:2002 
i �rodowiskiem – ISO 14001. W firmie obowi¹zuje systemowe podej�cie 
do bezpieczeñstwa pracy. W skali ca³ej Grupy funkcjonuj¹ systemy 
s³u¿¹ce poprawie bezpieczeñstwa pracy, m.in. system obserwacji STOP 
(Safety Training Observation Program) oraz analiza 5 Whys. W ramach 
systemu STOP wszyscy przedstawiciele dozoru, od najni¿szego do naj-
wy¿szego szczebla, prowadz¹ system obserwacji bezpieczeñstwa pracy. 
Ka¿dy z nich codziennie powinien prowadziæ obserwacje pracy ró¿nych 
pracowników i sporz¹dzaæ raporty. Obserwacje dokonywane s¹ dwuto-
rowo: przez pracowników nadzoru i pracowników bhp. Inspektorzy bhp 
kontroluj¹ codziennie ca³y zak³ad i sprawdzaj¹, czy nadzór zauwa¿a nie-
prawid³owo�ci, m.in. po to, by kierownicy na danym wydziale nie chcieli 
„poprawiaæ” statystyk przez „przymykanie oczu” na uchybienia. Dane 
zebrane podczas obserwacji wykorzystywane s¹ m.in. do doboru �rod-
ków ochrony indywidualnej oraz narzêdzi. Na ich podstawie podejmuje 
siê te¿ decyzje o przeprowadzeniu dodatkowych szkoleñ.

Analiza 5 Whys jest jedn¹ z metod pozwalaj¹cych na wykrywanie 
przyczyn problemów. Zadawanie kilku pytañ „Dlaczego? ” pozwala 
doj�æ do �ród³a zak³óceñ, gruntownie zbadaæ ich przyczynê i skupiæ siê 
na ich skutecznym rozwi¹zywaniu. Dziêki zadawaniu pytañ problem 
staje siê bardziej zrozumia³y – w efekcie podstawowa przyczyna jego 
powstania jest ³atwiejsza do zidentyfikowania i wyeliminowania. Analiza 
5 Whys pozwala odpowiedzieæ na pytania: Dlaczego powsta³ problem? 
Dlaczego go nie zauwa¿yli�my? Jak go rozwi¹zaæ?

Zespo³y tematyczne
W zwi¹zku z udzia³em cz³onków Forum Liderów w zadaniu pn.: „Do-

skonalenie metod promocji bezpiecznych zachowañ w wybranych �ro-
dowiskach pracowniczych”, a tak¿e w ramach rozszerzenia dzia³alno�ci 
Forum, w 2008 r. powo³ano Prezydium oraz 6 Zespo³ów Tematycznych 
(ZT): ZT Przemys³ Chemiczny, ZT Przemys³ Ciê¿ki, ZT Przemys³ Lekki, ZT 
Energetyka, ZT Budownictwo oraz ZT Us³ugi.

Pierwsze spotkanie zespo³u tematycznego (ZT Budownictwo) odby³o 
siê w 2009 r., a jego uczestnicy zaproponowali wówczas przedstawianie 
„dobrych praktyk” z zakresu bezpieczeñstwa pracy podczas spotkañ 
z innymi firmami budowlanymi. Tak narodzi³ siê pomys³ zorganizowania 
w 2010 r. w Gdañsku, w siedzibie firmy Stabilator Sp. z o.o. (cz³onek 
Forum Liderów, obecnie wyró¿niony Z³ot¹ Kartk¹ Lidera Bezpiecznej 
Pracy), seminarium pt. „Upowszechnianie dobrych praktyk eliminuj¹cych 
nieprawid³owo�ci i zagro¿enia na budowach” (fot. 1.).

Autorska inicjatywa gdañskiej firmy Stabilator Sp. z o.o. spotka³a siê 
z bardzo du¿ym zainteresowaniem przedstawicieli firm budowlanych 
i pokaza³a, jak silna jest potrzeba organizowania tego typu przedsiêwziêæ 
przez przedsiêbiorstwa budowlane dla swoich wspó³pracowników i pod-
wykonawców. W ramach seminarium omówiono m.in. dobre praktyki 
firmy Stabilator Sp. z o.o. z zakresu bhp oraz zasady bezpieczeñstwa 
pracy na budowach, obowi¹zuj¹ce w I³awskim Przedsiêbiorstwie Bu-
dowlanym IPB Sp. z o.o. Zaprezentowano poza tym dzia³alno�æ CIOP-PIB 
na rzecz bezpieczeñstwa pracy w budownictwie oraz zagro¿enia wy-
stêpuj¹ce podczas pracy na wysoko�ci. Uczestnicy seminarium wspólnie 
starali siê znale�æ odpowied� na pytanie, czym s¹ dobre praktyki bhp.

Na pocz¹tku 2010 r. odby³o siê tak¿e pierwsze spotkanie po³¹czonego 
zespo³u tematycznego – ZT Przemys³ Lekki/Us³ugi, podczas którego 
omówiono zadania i przyjêto cele zespo³u, omówiono jego formy pra-
cy, a tak¿e zdefiniowano g³ówne problemy bhp dotycz¹ce zak³adów 
us³ugowych i przemys³u lekkiego (fot. 2.). W wyniku spotkania przygo-
towano propozycje dzia³añ z zakresu profilaktyki do wdro¿enia w po-
szczególnych przedsiêbiorstwach, a tak¿e opracowano zestaw dzia³añ 
prewencyjnych, dostosowanych do specyfiki odbiorców docelowych.

Fot. 1. Gospodarzem gdañskiego seminarium by³a nale¿¹ca do Forum Liderów firma 
Stabilator Sp. z o.o.
Photo 1. Stabilator Ltd., a member of the Safe Work Leaders’ Forum, hosted the seminar 
in Gdañsk

Drugie spotkanie tej grupy przedsiêbiorstw, po�wiêcone prewencji 
zagro¿eñ psychospo³ecznych w �rodowisku pracy, odby³o siê pod koniec 
listopada br. w siedzibie Lot Catering Sp. z o.o. Warszawie. Uczestnicy 
spotkania wymieniali siê do�wiadczeniami i dyskutowali na temat 
skuteczno�ci wybranych dzia³añ (m.in. dni promocji zdrowia, porad 
psychologa itp.). Ustalony zosta³ tak¿e zakres prac do zrealizowania 
w I po³owie 2011 r., dotycz¹cych m.in. zorganizowania ogólnopolskiej 
konferencji na temat prewencji zagro¿eñ psychospo³ecznych oraz 
przygotowania poradnika zawieraj¹cego przyk³ady dobrych praktyk 
cz³onków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy z tego zakresu.

Promowanie bezpiecznych zachowañ
Co roku cz³onkowie Forum Liderów organizuj¹ równie¿ wiele innych 

przedsiêwziêæ maj¹cych na celu upowszechnianie zagadnieñ zwi¹zanych 
z bezpieczeñstwem. Realizacj¹ autorskiej inicjatywy w tym roku mo¿e 
pochwaliæ siê np. Browar w Elbl¹gu, nale¿¹cy do Grupy ¯ywiec S.A. 
W siedzibie Browaru odby³o siê seminarium pt. „Zdrowe i przyjazne 
miejsce pracy”, w którym uczestniczy³a kadra kierownicza �redniego 
szczebla oraz przedstawiciele podwykonawców. Podczas seminarium 
omówiono m.in. tematykê tegorocznej kampanii europejskiej „Bezpie-

Fot. 2. Uczestnicy spotkania ZT Przemys³ Lekki/Us³ugi – przedstawiciele LOT Catering 
Sp. z o.o., Samodzielnego Niepublicznego ZOZ z Makowa Maz., Schenker Sp. z o.o., 
MPK £ód� zwiedzili tak¿e laboratoria CIOP-PIB
Photo 2. Meeting participants of the TG Light Industry/Services attended by representa-
tives LOT Catering Sp. Ltd., ZOZ in Maków Mazowiecki, Schenker Sp. z o.o., MPK Lód� 
and CIOP-PIB visited laboratories of the Institute
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czeñstwo eksploatacji maszyn, urz¹dzeñ i budynków”, wprowadzone 
w Browarze systemy 5S oraz TMP, s³u¿¹ce doskonaleniu organizacji 
miejsca pracy, a tak¿e rozwi¹zania organizacyjne i techniczne systemu 
ratownictwa wewn¹trzzak³adowego. Podczas wizyty technicznej 
w Browarze zaprezentowano elementy systemu pierwszej pomocy oraz 
przyk³ady praktycznego wdro¿enia systemów 5S oraz TPM (fot. 3.).

Poprzez zachêcanie do udzia³u w konkursach Liderzy motywowali 
swoich pracowników do podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu 
bhp oraz doskonalenia umiejêtno�ci zwi¹zanych z bezpieczeñstwem 
pracy. Przyk³adem tego typu dzia³añ s¹: konkursy ZAK S.A. – „Lider 
Bezpieczeñstwa”, „Mistrz-organizator bezpiecznej pracy”, „Wydzia³ 
bezpiecznej pracy”, konkurs Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa dla mon-
terów z zakresu bhp i p.po¿., zorganizowany przez Zwi¹zek Rzemios³a 
Polskiego „Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeñstwa 
i higieny pracy dla uczniów zawodu zatrudnionych w rzemio�le w celu 
nauki zawodu”, czy zorganizowany przez Fiat Auto Poland S.A. konkurs 
„Bezpieczna praca w bezpiecznym �rodowisku”. Na uwagê zas³uguje 
tak¿e konkurs „Lider bezpiecznej pracy”, przeprowadzony przez Fiat 
Auto Poland S.A. wraz z CIOP-PIB w ramach kampanii „Ryzyko zawodo-
we w przetwórstwie przemys³owym”, którego celem by³o wyró¿nienie 
najlepszych pomys³ów na poprawê bezpieczeñstwa, zg³oszonych przez 
pracowników wydzia³ów: spawalni, lakierni i monta¿u (wiêcej na temat 
tego konkursu napiszemy w kolejnym numerze „Bezpieczeñstwa Pracy”).

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ efekty aktywno�ci przedstawicieli Forum 
Liderów na polu poprawy bezpieczeñstwa pracy s¹ doceniane nie tylko 
wewn¹trz tych przedsiêbiorstw, ale równie¿ w szerszym krêgu odbior-
ców. Opracowane i wdro¿one do praktyki rozwi¹zania s³u¿¹ce poprawie 
warunków pracy znajduj¹ równie¿ uznanie w oczach cz³onków jury 
konkursów organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
³ecznej oraz CIOP-PIB.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków 
Pracy nagrodzone i wyró¿nione zosta³y m.in. rozwi¹zania opracowane 
przez: Skanska S.A., Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddzia³ Elektrownia Be³chatów 
PGE oraz Stabilator Sp. z o.o. W polskiej edycji Konkursu na Dobr¹ Prak-
tykê nagrodê otrzyma³ Pilkington Automotive Polska Sp. z o.o.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono jedynie przyk³adowe formy dzia³alno�ci 

Forum Liderów oraz jego wybranych cz³onków. Forum zosta³o powo³ane 
w odpowiedzi na potrzebê wdra¿ania, upowszechniania i promowania 
osi¹gniêæ nauki i techniki z zakresu bezpieczeñstwa pracy, ochrony zdro-
wia i ¿ycia cz³owieka w �rodowisku pracy. Aktywno�æ tej elitarnej grupy 
przedsiêbiorstw jest wiêc blisko zwi¹zana z dzia³alno�ci¹ CIOP-PIB, który 
z jednej strony wspiera Liderów dostarczaj¹c im najnowszych wyników 
badañ oraz prac naukowych i rozwojowych z obszaru bezpieczeñstwa 
pracy, a z drugiej – korzysta z ich wsparcia i praktycznego do�wiadczenia.

Przedsiêbiorstwa te, jako nieliczne w kraju, mog¹ stale wykorzystywaæ 
w praktyce efekty pracy Instytutu i dziêki temu budowaæ swoj¹ prze-
wagê konkurencyjn¹ na rynku – z punktu widzenia ekonomiki przedsiê-
biorstwa korzy�ci wynikaj¹ce z podwy¿szania poziomu bezpieczeñstwa 
pracy przewa¿aj¹ bowiem nad kosztami ponoszonymi. Dla Instytutu 
cz³onkowie Forum Liderów to nie tylko partnerzy, którzy dziel¹ siê do-
�wiadczeniami i uwagami, wp³ywaj¹c w ten sposób na ustalanie tematyki 
podejmowanych projektów naukowo-badawczych; s¹ tak¿e partnerami, 
którzy przenosz¹ wyniki pracy Instytutu na „podwórka” swoje i swoich 
podwykonawców – niejednokrotnie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw, 
wspieraj¹c ich w podnoszeniu poziomu bezpieczeñstwa pracy.

Wiêcej informacji na temat funkcjonowania Forum znale�æ mo¿na 
na stronie www.ciop.pl/FL.

Publikacja opracowana na podstawie wyników 3 etapu zadania 5.S.13 
uzyskanych w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa 
bezpieczeñstwa i warunków pracy” dofinansowywanego w latach 
2008-2010 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Spo³ecznej. G³ówny koordynator: Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy. 

5S jest systemem wizualnego utrzymania porz¹dku, czysto�ci i dobrej 
organizacji w miejscu pracy. Nazwa pochodzi od piêciu japoñskich s³ów: 
seiri, seiton, seiso, seiketsu oraz shitsuke. Wyra¿enia te w jêz. polskim 
oznaczaj¹: sortowanie, systematykê, sprz¹tanie, standaryzacjê oraz 
samodoskonalenie. Stosowanie 5S polega na usuwaniu nieprzydatnych 
przedmiotów z miejsca pracy (1S), umieszczaniu wszystkich potrzeb-
nych rzeczy na swoim miejscu (2S) oraz utrzymaniu zak³adu pracy 
w nienagannej czysto�ci (3S). Poprzez standaryzacjê wykonywania tych 
czynno�ci (4S), dyscyplinê oraz ci¹g³e usprawnianie metod pracy (5S), 
tworzony jest trwa³y system zapewniaj¹cy ³ad i porz¹dek.

Stosowanie 5S pozwala na zwiêkszenie wydajno�ci pracy, zmniejsze-
nie awaryjno�ci maszyn, poprawê jako�ci produktów, obni¿enie kosztów 
produkcji, a tak¿e podniesienie kwalifikacji ca³ej za³ogi. Umo¿liwia 
ci¹g³e doskonalenie systemów produkcji i jest podstaw¹ wprowadzania 
dalszych narzêdzi Lean Manufacturing, takich jak np. TPM, czyli Total 
Productive Maintenance (dos³ownie: „ca³o�ciowe utrzymanie ruchu”). 
Celem tego systemu jest w³¹czenie wszystkich pracowników przedsiê-
biorstwa w dzia³ania usprawniaj¹ce funkcjonowanie parku maszyno-
wego, aby osi¹gn¹æ „zero” usterek maszyn, „zero” wad produkcji oraz 
„zero” wypadków przy pracy.

Na pocz¹tku 2011 r. w Browarze odbêdzie siê kolejne seminarium 
po�wiêcone propagowaniu bezpiecznych warunków pracy.

Motywowanie do bezpiecznych zachowañ
Cz³onkowie Forum Liderów prowadzili te¿ inne dzia³ania, w tym pro-

gramy i kampanie informacyjne dla swoich pracowników, czego przy-
k³adem jest np. kampania „Zero wypadków” w ZAK S.A., program 
dzia³añ wprowadzony w Polimex-Mostostal S.A, czy program „Tydzieñ 
bezpieczeñstwa” pod has³em „Pracujê bezpiecznie dla …”, zrealizowany 
w Cadbury Sp. z o.o. w Bielanach Wroc³awskich. Dodatkowo Liderzy 
w³¹czali siê w kampanie realizowane i koordynowane przez Instytut 
(kampania europejska „Bezpieczeñstwo eksploatacji maszyn, urz¹dzeñ 
i budynków” oraz ogólnopolska kampania „Ryzyko zawodowe w prze-
twórstwie przemys³owym”).

Fot. 3. W seminarium na terenie Browaru w Elbl¹gu uczestniczy³a �rednia kadra kierownicza 
browaru oraz przedstawiciele podwykonawców w ³¹cznej liczbie 60 osób
Photo 3. 60 people participated in the seminar at the Brewery in Elbl¹g – middle mana-
gement of the Brewery and representatives of subcontractors
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