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Dzia³ania w obszarze zarz¹dzania wiedz¹
z zakresu bhp w przedsiêbiorstwach 
przetwórstwa przemys³owego
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Wiedza jest obecnie jednym z najwa¿niejszych czynników umo¿liwiaj¹cych realizacjê celów 
organizacyjnych – równie¿ tych z obszaru bezpieczeñstwa i higieny pracy. W tym kontek-
cie du¿¹ uwagê zwróciæ nale¿y na dzia³ania przedsiêbiorstw zmierzaj¹ce do celowego 

i planowego wykorzystania wiedzy do realizacji celów z zakresu bhp, to jest w obszarze 
zarz¹dzania wiedz¹ z zakresu bhp.
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badañ, dotycz¹cych dzia³añ przedsiêbiorstw 
we wskazanym obszarze, przeprowadzonych na próbie 388 pracowników produkcyjnych 
oraz 35 specjalistów do spraw bhp. Bazuj¹c na wynikach badañ wskazano równie¿ czêsto 
wymieniane przez respondentów p³aszczyzny problemowe zwi¹zane z zarz¹dzaniem wie-
dz¹ z zakresu bhp. Poprawa na tych zidentyfikowanych polach przyczyni siê do lepszego 
funkcjonowania przedsiêbiorstwa w sferze bhp.
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Practices in OSH knowledge management in manufacturing companies  
Nowadays, knowledge is one of main issues ensuring achievement of the organizational goals of 
modern enterprises, also those within occupational safety and health (OSH). Therefore, attention 
should be paid to the actions of enterprises aimed at systematizing and using OSH knowledge, 
which can be defined as OSH knowledge management processes. This article presents selected 
results of a survey of processes connected with OSH knowledge management in manufacturing 
enterprises, conducted among 388 workers and 35 safety specialists. Moreover, to improve OSH 
performance of enterprises on the basis of research outcomes, this article presents the main 
problems connected with those processes. 
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Wstêp

We wspó³czesnych przedsiêbiorstwach 
wiedza staje siê g³ównym czynnikiem warun-
kuj¹cym ich sprawne funkcjonowanie gospo-
darcze oraz sukces ekonomiczny, a od w³a-
ciwego jej wykorzystania zale¿y realizacja 

celów organizacyjnych. Wiedza ma równie¿ 
du¿e znaczenie dla bezpieczeñstwa i higieny 
pracy oraz realizacji celów w tym obszarze, 
a nieumiejêtne jej wykorzystanie czy wrêcz 
niewykorzystywanie mo¿e mieæ powa¿ne 
konsekwencje. Jak wykazali naukowcy japoñ-
scy, badaj¹cy katastrofê na terenie zak³adów 
przemys³u j¹drowego w Tokaimura w 1999 r., 
jej przyczyny wi¹za³y siê z nieprawid³owym 
zarz¹dzaniem wiedz¹, przejawiaj¹cym siê m.in. 
niewystarczaj¹c¹ wiadomo ci¹ ryzyka w ród 
wy¿szej kadry kierowniczej. Na skutek tych 
nieprawid³owo ci zginêli dwaj pracownicy 
zak³adu, a w³adze japoñskie og³osi³y alarm 
radiologiczny dla 300 tys. osób mieszkaj¹-
cych w pobli¿u elektrowni [1]. Inni badacze 
wskazuj¹ z kolei, ¿e problemy przedsiêbiorstw 
w obszarze bhp zwi¹zane s¹ w g³ównej mierze 
z brakiem nastawienia na szerzenie, adaptacjê 
i stosowanie informacji [2].

Jednocze nie liczni autorzy podkre laj¹, 
¿e wiedza pracowników mo¿e znacz¹co 
wp³ywaæ na usprawnianie dzia³añ z zakresu 
bhp, w tym identyfikacjê i ocenê ryzyka 
zawodowego, w³a ciwe dostosowanie rod-
ków zapobiegawczych i ochronnych, a tak¿e 
redukcjê czêsto ci wystêpowania zachowañ 
niebezpiecznych [3,4,5,6].

W wiedzy o bhp, podobnie jak w innych 
obszarach wiedzy, istotne wydaje siê wyszcze-
gólnienie wiedzy jednostkowej (indywidualnej) 
oraz organizacyjnej (zbiorowej). Pierwsza 
odnosi siê do zasobów umys³owych jednost-
ki, a tak¿e jej umiejêtno ci, których zakres 
jest ograniczony i z regu³y specjalistyczny. 
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Wiedza organizacyjna rozpatrywana jest raczej 
jako proces uczenia siê w ramach organizacji 
[7], w którym szczególne miejsce zajmuj¹ 
porz¹dek, regu³y, procedury, przyjête normy, 
sposoby rozwi¹zywania problemów czy wzory 
wspó³dzia³ania [8]. Obydwa rodzaje wiedzy 
s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane. Wiedza 
organizacji zbudowana jest na bazie wiedzy 
osób j¹ tworz¹cych i mo¿e byæ przenoszona 
zarówno pomiêdzy jednostkami, jak i pomiê-
dzy jednostk¹ a organizacj¹ – wtedy wiedza 
indywidualna staje siê powszechna w ród 
cz³onków organizacji [9].

Dzia³ania zmierzaj¹ce do celowego i pla-
nowego wykorzystania wiedzy do realizacji 
celów zwi¹zanych z bhp, w tym wspomaganie 
transferu wiedzy z poziomu indywidualnego 
na organizacyjny, okre liæ mo¿na mianem 
zarz¹dzania wiedz¹ z zakresu bhp [10]. Sta³y 
siê one przedmiotem badañ prowadzonych 
w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Pañ-
stwowym Instytucie Badawczym, a ich wybra-
ne wyniki przedstawiono w artykule.

Metoda badania

W celu kompleksowego ujêcia dzia³alno-
ci przedsiêbiorstwa w badanym obszarze 

odwo³ano siê do powsta³ego na gruncie 
wieloletniego programu badawczego, pro-
cesowego modelu zarz¹dzania wiedz¹ wg 
G. Probsta, S. Rauba oraz K. Romhardta [11]. 
Bazuj¹c na tym modelu uznano, ¿e podsta-
wowymi procesami w ramach zarz¹dzania 
wiedz¹ w obszarze bhp s¹: lokalizowanie 
wiedzy, jej pozyskiwanie i rozwijanie, dzielenie 
siê wiedz¹ i jej rozpowszechnianie oraz wy-
korzystywanie. W badaniu w³asnym ka¿demu 
ze wskazanych obszarów przypisano wzorco-
we dzia³ania, które powinny byæ realizowane 
w przedsiêbiorstwach w celu sprawnego za-
rz¹dzania wiedz¹ z zakresu bhp, a nastêpnie 
stworzono kwestionariusze ankiet diagnozu-
j¹ce realizacjê tych dzia³añ. Kwestionariusze 
zosta³y opracowane w dwóch wersjach – dla 
specjalistów do spraw bhp (lub innych osób 
realizuj¹cych zadania s³u¿by bhp) oraz pra-
cowników.

Niezale¿nie od odbiorcy, kwestionariusze 
sk³ada³y siê z czê ci g³ównej – dotycz¹cej dzia-
³añ w ramach zarz¹dzania wiedz¹ z zakresu 
bhp w przedsiêbiorstwie oraz metryczki. Ob-
szary tych dzia³añ, a tak¿e sposób formu³owa-
nia pytañ badawczych zosta³y zró¿nicowane 
w zale¿no ci od kategorii odbiorcy.

G³ówna czê æ kwestionariusza ankiety dla 
specjalistów do spraw bhp sk³ada³a siê z 9 
pytañ, z czego: 5 by³o pytaniami zamkniêtymi, 
jednokrotnego wyboru; 3 mia³y formê tabel 
z pytaniami zamkniêtymi, w których respon-
dent ustosunkowywa³ siê odpowiednio do 6, 
9 oraz 16 stwierdzeñ; 1 pytanie by³o otwarte.

Tabela. Wybrane zagadnienia w ramach g³ównych obszarów zarz¹dzania wiedz¹ z zakresu bhp, poddane ocenie w badaniu 

Table. Selected aspects connected with main OSH knowledge management processes, evaluated in the survey

Lokalizowanie wiedzy z zakresu bhp

PRZE£O¯ENI PRACOWNICY

– Umiejêtno æ lokalizacji róde³ wiedzy o bhp, do któ-
rych zespó³ badawczy zaliczy³: portale internetowe, 
artyku³y w czasopismach, do wiadczenia innych 
przedsiêbiorstw, szkolenia lub konferencje, targi, 
zewnêtrznych ekspertów ds. bhp, lekarzy medycy-
ny pracy, ulotki informacyjne lub reklamy rodków 
ochrony indywidualnej oraz o rodki naukowe

– IdentyÞ kowanie pracowników z do wiadczeniem 
w zakresie bhp

– Umiejêtno æ lokalizacji róde³ wiedzy o bhp, do których 
zespó³ badawczy zaliczy³: bezpo rednich wspó³pra-
cowników, wspó³pracowników z innych oddzia³ów 
przedsiêbiorstwa, pracowników s³u¿b bhp, prze-
³o¿onych, portale internetowe, intranet, czasopi-
sma bran¿owe, materia³y informacyjne w formie 
papierowej dostêpne w zak³adzie pracy, szkolenia 
wewnêtrzne i zewnêtrzne zapewniane przez zak³ad 
pracy oraz treningi procedur bezpieczeñstwa.

Pozyskiwanie wiedzy z zakresu bhp

PRZE£O¯ENI PRACOWNICY

– Pozyskiwanie wiedzy z zakresu bhp z ró¿nych róde³ 
(j.w.)

– Zbieranie danych zwi¹zanych z funkcjonowaniem 
przedsiêbiorstwa w obszarze bhp

– Rekrutacja pracowników z do wiadczeniem w za-
kresie bhp 

– Pozyskiwanie wiedzy z zakresu bhp z ró¿norodnych 
róde³ (j.w.)

Rozwijanie wiedzy z zakresu bhp

PRZE£O¯ENI PRACOWNICY

– Motywowanie pracowników do dzielenia siê wiedz¹
– Wdra¿anie lub utrzymywanie systemu pozwalaj¹-

cego pracownikowi zg³osiæ problem, usprawnienie/
rozwi¹zanie z zakresu bhp lub potrzeby szkoleniowe

– Podtrzymywanie sprawnego systemu ³¹czno ci we-
wnêtrznej

– Odczuwanie motywacji do udzielenia pomocy w za-
kresie bhp innym pracownikom

– Mo¿liwo æ zg³oszenia problemu, usprawnienia/ roz-
wi¹zania z zakresu bhp lub potrzeby szkoleniowej

– Mo¿liwo æ sprawnego komunikowania siê z innymi 
pracownikami, nawet je li dzieli ich znaczna odleg³o æ

Dzielenie siê wiedz¹ z zakresu bhp i rozpowszechnianie jej

PRZE£O¯ENI PRACOWNICY

– Umo¿liwienie uczenia siê zasad bezpiecznego wyko-
nywania pracy od do wiadczonych pracowników

– Organizowanie oÞ cjalnych spotkañ z pracownikami, 
na których dyskutowane s¹ kwestie zwi¹zane z bhp

– Umo¿liwienie okazjonalnej rotacji pracowników po-
miêdzy stanowiskami pracy lub dzia³ami Þ rmy

– Informowanie pracowników o wska nikach opisuj¹-
cych funkcjonowanie przedsiêbiorstwa w obszarze bhp

– Dzielenie siê nowymi umiejêtno ciami, wiedz¹ oraz 
problemami z zakresu bhp ze wspó³pracownikami

– Mo¿liwo æ uczenia siê zasad bezpiecznego wykonywa-
nia pracy od bardziej do wiadczonych pracowników,

– Uczestnictwo w oÞ cjalnych spotkaniach z kadr¹ kie-
rownicz¹, na których dyskutowane s¹ kwestie zwi¹-
zane z bhp

– Okazjonalna rotacja na stanowiskach pracy lub po-
miêdzy dzia³ami Þ rmy

Wykorzystywanie wiedzy z zakresu bhp

PRZE£O¯ENI PRACOWNICY

– Rozwi¹zywanie zg³aszanych przez pracowników 
problemów w obszarze bhp; wdra¿anie zg³asza-
nych przez pracowników usprawnieñ/rozwi¹zañ, 
uwzglêdniane potrzeb szkoleniowych

– Podejmowanie dzia³añ na podstawie analizy wska -
ników opisuj¹cych funkcjonowanie przedsiêbiorstw 
w obszarze bhp

– wiadomo æ, ¿e zg³aszane problemy w obszarze 
bhp s¹ rozwi¹zywane; wiadomo æ, ¿e zg³aszane 
usprawnienia/ rozwi¹zania z zakresu bhp s¹ wdra-
¿ane, wiadomo æ, ¿e potrzeby szkoleniowe s¹ 
uwzglêdniane

– Do wiadczenie/unikniêcie wypadku przy pracy

Zachowywanie wiedzy z zakresu bhp

PRZE£O¯ENI PRACOWNICY

– Archiwizowanie wska ników opisuj¹cych funkcjo-
nowanie przedsiêbiorstw w obszarze bhp

– Utrzymywanie w pracy pracowników do wiadczonych

– Mo¿liwo æ skorzystania z instrukcji wskazuj¹cych, 
jak bezpiecznie wykonywaæ pracê

ród³o: [10]

G³ówna czê æ kwestionariusza ankiety dla 
pracowników sk³ada³a siê z 5 pytañ, z czego 2 
by³y pytaniami zamkniêtymi jednokrotnego wy-
boru, a 3 mia³y formê tabel z pytaniami zamkniê-

tymi, w których respondent ustosunkowywa³ siê 
odpowiednio do 4, 11 oraz 17 stwierdzeñ.

W czê ci g³ównej ankiet zbadano m.in. 
realizacjê dzia³añ ujêtych w tabeli.
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Badaniom poddano 423 respondentów 
w 35 zak³adach pracy, w tym 35 specjali-
stów ds. bhp (lub innych osób realizuj¹cych 
zadania s³u¿by bhp) oraz 388 pracowników. 
Metoda doboru próby by³a celowa – badania 
przeprowadzono wy³¹cznie: w przedsiêbior-
stwach nale¿¹cych do sekcji przetwórstwa 
przemys³owego, zatrudniaj¹cych wiêcej ni¿ 49 
pracowników, w ród pracowników fizycznych 
(wykonuj¹cych w wiêkszo ci prace zwi¹zane 
z produkcj¹ lub przetwarzaniem).

Wybrane wyniki badañ

ród³a wiedzy i dzielenie siê wiedz¹

Analizuj¹c wyniki badañ, warto przede 
wszystkim zwróciæ uwagê na fakt, ¿e sami 
pracownicy bardzo du¿e znaczenie przypisuj¹ 
wzajemnej wymianie do wiadczeñ – respon-
denci wskazali, ¿e dziel¹ siê swoimi problemami 
z zakresu bhp ze wspó³pracownikami, przy 
czym ponad po³owa robi to „czêsto” lub „bar-
dzo czêsto”, natomiast kolejne 30% „od czasu 
do czasu”. Zdecydowana wiêkszo æ badanych 
pracowników wskaza³a równie¿, ¿e korzysta 
z mo¿liwo ci uczenia siê zasad bezpiecznego 
wykonywania pracy od bardziej do wiadczo-
nych pracowników, przy czym niemal po³owa 
z nich korzysta z takiej mo¿liwo ci „czêsto” 
lub „bardzo czêsto”. Poza tym pracownicy 
poszukuj¹c informacji na temat swojego 
bezpieczeñstwa w miejscu pracy zwracaj¹ siê 
do prze³o¿onych oraz s³u¿by bhp, co wiadczy 
o istotno ci procesów zwi¹zanych z komuni-

kowaniem siê. To równie¿ te ród³a oceniane 
s¹ najczê ciej jako przydatne, tzn. takie, które 
dostarczaj¹ wiedzy warto ciowej w kontek cie 
jej praktycznego zastosowania (rys. 1.).

Jak wskaza³y badania, inaczej ni¿ pracow-
nicy specjali ci ds. bhp czerpi¹ wiedzê przede 
wszystkim ze róde³ zastanych, takich jak arty-
ku³y w Internecie, czasopismach bran¿owych, 
czy informacje w ulotkach i materia³ach rekla-
mowych rodków ochrony indywidualnej (rys. 
2.).Zdecydowanie rzadziej grupa ta odwo³uje 
siê do wiedzy innych osób, np. zewnêtrznych 
ekspertów czy lekarzy medycyny pracy. Je¿eli 
wzi¹æ pod uwagê ocenê przydatno ci róde³ 
wiedzy, to zauwa¿yæ mo¿na, ¿e ród³a zastane 
oceniane s¹ jako najbardziej przydatne, choæ 
wysoki odsetek wskazañ dotyczy³ równie¿ 
szkoleñ lub konferencji, do wiadczeñ innych 
przedsiêbiorstw oraz zewnêtrznych eksper-
tów bhp.

Rekrutacja, identyfikacja i utrzymywanie w pracy 
pracowników do wiadczonych

Jako æ zasobów ludzkich przedsiêbiorstwa 
ma znaczenie w procesach budowania wiedzy 
organizacyjnej. Kszta³tuje j¹ wiele dzia³añ, 
w tym m.in. procesy rekrutacyjne, podczas 
których dotychczasowe do wiadczenie pra-
cownika, w tym w obszarze bhp, zwi¹zane 
z praktyk¹ pracy odgrywa du¿¹ rolê. Jak 
wynika z badañ w³asnych, do wiadczenie 
pracowników stanowi wa¿ne kryterium w pro-
cesie rekrutacyjnym w ponad 60% badanych 
przedsiêbiorstw.

Kolejnym istotnym procesem w tym za-
kresie jest organizacyjna umiejêtno æ oceny 
zasobów ludzkich pod wzglêdem wiedzy, do-
wiadczenia, zdolno ci, umiejêtno ci, kompe-

tencji, itp. Badania wskazuj¹, ¿e zdecydowana 
wiêkszo æ (ponad 90%) specjalistów do spraw 
bhp w badanej populacji, w ramach swojego 
zak³adu pracy potrafi wskazaæ pracowników 
ze znacznym do wiadczeniem zawodowym 
(rys. 3.), co pozwala na optymalne wykorzy-
stanie ich potencja³u potrzeb bhp, np. jako 

Rys. 1. Ocena przydatno ci i czêsto ci korzystania z poszczególnych róde³ wiedzy zdaniem 
pracowników
Fig. 1. Evaluation of usefulness and frequency of use of specific knowledge sources from 
employees’ point of view

Rys. 2. Ocena przydatno ci i czêsto ci korzystania z poszczególnych róde³ wiedzy zdaniem 
specjalistów ds. bhp
Fig. 2. Evaluation of usefulness and  frequency of use of specific knowledge sources from 
OSH experts’ point of view

Rys. 3. Odsetek specjalistów ds. bhp, którzy potrafi¹ 
wskazaæ do wiadczonych pracowników 
Fig. 3. Percentage of OSH experts who can identify expe-
rienced employees
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osób kompetentnych do przyuczania nowych 
pracowników do bezpiecznego wykonywania 
pracy.

Innymi procesami, sprzyjaj¹cymi wykorzy-
staniu potencja³u pracowników, s¹ dzia³ania 
ukierunkowane na zachowanie wiedzy or-
ganizacyjnej, m.in. za pomoc¹ utrzymywania 
w pracy pracowników z du¿ym do wiadcze-
niem w zakresie bhp. W obszarze bhp znaczne 
do wiadczenie zawodowe i bogate pok³ady 
wiedzy charakteryzuj¹ m.in. pracowników 
starszych, których d³uga aktywno æ zawo-
dowa mo¿e byæ bardzo korzystna dla funk-
cjonowania przedsiêbiorstwa. Mimo takiego 
stanu rzeczy, jedynie w ok. 40% badanych 
przedsiêbiorstw, starsi pracownicy s¹ zachêcani 
do kontynuowania pracy nawet po osi¹gniêciu 
wieku emerytalnego. W pozosta³ych badanych 
przedsiêbiorstwach specjali ci ds. bhp wskazali, 
¿e w ogóle nie stosuje siê tego rodzaju zachêt 
(34%) lub te¿, ¿e trudno im ustosunkowaæ siê 
do tej kwestii (26%).

Organizacyjne pozyskiwanie 
i wykorzystywanie wiedzy

Pierwszym istotnym ród³em wiedzy 
o bezpieczeñstwie, z punktu widzenia organi-
zacji, powinni byæ pracownicy. Wyniki badañ 
wskazuj¹ jednak na to, ¿e przedsiêbiorstwa 
nie do koñca eksploatuj¹ w³asne zasoby. 
Jedynie niewiele ponad 40%respondentów 
ma mo¿liwo æ zg³oszenia problemów, które 
wp³ywaj¹ na ich bezpieczeñstwo w miejscu 
pracy. Niewiele wiêcej badanych mo¿e zg³aszaæ 

rozwi¹zania/usprawnienia, które pozytywnie 
wp³ywa³oby na ich bezpieczeñstwo lub zdro-
wie, za  jedynie 1 na 3 pracowników mo¿e 
zg³osiæ potrzebê szkolenia (rys. 4.). Jedno-
cze nie wyniki badania mog¹ wskazywaæ, 
¿e w przedsiêbiorstwach, w których stworzono 
takie mo¿liwo ci informacje pochodz¹ce za 
ich po rednictwem s¹ z regu³y wykorzysty-
wane. Wska nik wykorzystania pochodz¹cych 
od pracowników informacji opisano wzorem 
(rys. 5.).

Wska nik ten jest w badanej populacji 
najwy¿szy w odniesieniu do rozwi¹zywania 
problemów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i/
lub zdrowia pracowników i wynosi 0,71. Ni¿sze 
warto ci wska ników otrzymano w odniesieniu 
do uwzglêdniania potrzeb szkoleniowych pra-
cowników (0,66) oraz wdra¿ania rozwi¹zañ/
usprawnieñ, które pozytywnie wp³ywa³yby 
na bezpieczeñstwo i/lub zdrowie pracowni-
ków (0,56).

Badania dostarczy³y równie¿ informacji 
na temat pozyskiwania przez badane przed-
siêbiorstwa danych zwi¹zanych z ich funk-
cjonowaniem w obszarze bhp. Rejestrowanie 
niektórych informacji, np. danych o wypadkach 
przy pracy czy chorobach zawodowych, 
jest obowi¹zkowe (art. 234 § 3 i art. 235 § 4 
kodeksu pracy), podczas gdy inne informacje, 
np. o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, 
czy wiêkszo ci problemów zdrowotnych 
pracowników, które s¹ zwi¹zane z prac¹, 
podlegaj¹ dobrowolnej rejestracji. Zgodnie 
z wynikami badañ, niemal we wszystkich 

badanych przedsiêbiorstwach dope³nia siê 
obowi¹zkowej rejestracji, tj. dotycz¹cej wypad-
ków przy pracy (100%) i chorób zawodowych 
(97%). Niemal 3/4 przedsiêbiorstw (74,3%) 
rejestruje ponadto dane zwi¹zane z absencj¹ 
chorobow¹, natomiast mniejszy odsetek dys-
ponuje danymi zwi¹zanymi ze zdarzeniami 
potencjalnie wypadkowymi (68,6%) oraz 
problemami zdrowotnymi zwi¹zanymi z prac¹ 
(65,7%), przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e od-
setki te mog¹ byæ zawy¿one*.

Jednocze nie w wiêkszo ci przedsiêbiorstw 
informacje na temat wska ników zwi¹zanych 
z funkcjonowaniem w obszarze bhp s¹ udo-
stêpniane pracownikom. Niestety niepokoi 
fakt, ¿e dla ok. 30% badanych przedsiêbiorstw 
rejestrowanie danych zwi¹zanych z obszarem 
bezpieczeñstwa jest dzia³aniem formalnym, 
z którego nie wyci¹ga siê wniosków przy 
planowaniu dzia³añ prewencyjnych. Uzyskane 
wyniki potwierdzaj¹ po czê ci dane uzyskane 
z Europejskiego badania przedsiêbiorstw 
na temat nowych i pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ 
(ESENER) przeprowadzonego w 2009 r. przez 
Europejsk¹ Agencjê Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA), zgodnie z którym dane 
na temat absencji chorobowej pracowników 
rutynowo analizuje siê w niespe³na 38% pol-
skich przedsiêbiorstw [12].

* Odpowiedzi udzielane przez specjalistów do spraw 
bhp charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹ ocen¹ dzia³añ po-
dejmowanych na rzecz bhp w zak³adzie pracy. Taki stan 
rzeczy wi¹zaæ siê mo¿e z mechanizmami motywacyjnymi 
– potrzeb¹ podniesienia lub zachowania pozytywnej sa-
mooceny (tzw. egotyzmem atrybucyjnym) respondentów.

Rys. 4. Odsetek respondentów, którzy maj¹ mo¿liwo æ zg³oszenia potrzeb szkoleniowych, 
problemów, rozwi¹zañ lub usprawnieñ, wp³ywaj¹cych na ich bezpieczeñstwo oraz stopieñ 
wykorzystania tych informacji przez organizacjê 
Fig. 4. Percentage of employees who can report the need for specific training, improve-
ments or solutions, and who can report problems that impact their safety and the level 
of knowledge used by their company

Rys. 6. Odsetek respondentów, którzy wskazali, ¿e pracownicy s¹ lub nie s¹ motywowani 
do dzielenia siê wiedz¹ na temat bezpiecznego wykonywania pracy
Fig. 6. Percentage of respondents who reported that employees are or are not motivated 
to share knowledge on OSH with others 

Rys. 5. Wska nik wykorzystania informacji pochodz¹cych od pracowników (wzór)
Fig. 5. An indicator of use of information coming from employees (pattern)
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Motywowanie pracowników 
do dzielenia siê wiedz¹

Przedstawiaj¹c jedynie wybrane wyniki 
badañ warto jeszcze wspomnieæ o istotnym 
obszarze problemowym zwi¹zanym z zarz¹-
dzaniem wiedz¹ z zakresu bhp, to jest moty-
wowaniu pracowników do dzielenia siê ni¹. 
Doniesienia literaturowe wskazuj¹, ¿e jednym 
z zasadniczych czynników istotnych ze wzglê-
du na profilaktykê wypadków przy pracy, 
a tak¿e kszta³tuj¹cych wysok¹ kulturê bezpie-
czeñstwa w ramach przedsiêbiorstwa, jest mo-
tywowanie pracowników do bezpiecznej pracy 
oraz podejmowania zachowañ pro-bezpiecz-
nych [13]. Jednak¿e, jak wynika z badañ w³a-
snych, zdecydowana wiêkszo æ pracowników 
nie ma poczucia, ¿e s¹ nagradzani za udzielenie 
pomocy lub informacji na temat bezpiecznego 
wykonywania pracy innym pracownikom – je-
dynie niewiele ponad 16% badanych wskaza³o, 
¿e s¹ motywowani do dzielenia siê wiedz¹ 
z zakresu bhp, co znacznie ogranicza no no æ 
informacji, których ród³o stanowi do wiad-
czenie (rys. 6.).

Podsumowanie

Wiedza jest jednym z cenniejszych zaso-
bów w kontek cie osi¹gania celów z zakresu 
bezpieczeñstwa i higieny pracy [7], wobec 
czego za równie istotne uznaæ nale¿y dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do jej celowego i planowego 
wykorzystania. Wyniki badañ w wybranych 
przedsiêbiorstwach sekcji przetwórstwa prze-
mys³owego wskazuj¹ na stosunkowo sprawn¹ 
realizacjê dzia³añ w ramach zarz¹dzania wie-
dz¹ z zakresu bhp w badanej populacji, przy 
czym ujawni³y one równie¿ istotne obszary 
problemowe, które wymagaj¹ uwagi.

Przede wszystkim nale¿y doceniæ niektóre 
ród³a wiedzy zarówno pracowników, jak 

i specjalistów do spraw bhp, które pomimo sto-
sunkowo rzadkiego wykorzystania, oceniane 
s¹ jako przydatne. W przypadku pracowników 
sytuacja tego rodzaju zwi¹zana jest na przy-
k³ad z treningami procedur bezpieczeñstwa, 
w których czêste uczestnictwo wskazuje 
jedynie co 5. badany, mimo ¿e oceniane s¹ jako 
przydatne przez wiêkszo æ pracowników. 
Mo¿e to wiadczyæ o niewykorzystanym 
potencjale tego ród³a, jak równie¿ o jego 
ograniczonej dostêpno ci.

W przypadku specjalistów ds. bhp, ród³a-
mi tego rodzaju s¹ m.in. zewnêtrzni eksperci 
ds. bhp oraz lekarze medycyny pracy. Szcze-
gólny niepokój budzi stosunkowo rzadkie 
pozyskiwanie wiedzy pochodz¹cej od lekarzy 
specjalistów z zakresu medycyny pracy, którzy 
wraz ze s³u¿bami bhp i kierownictwem zak³adu 
powinni spe³niaæ szczególn¹ rolê w zakresie 

kszta³towania higienicznych warunków pracy. 
Wskazany jest aktywny ich udzia³ w ograni-
czaniu szkodliwego wp³ywu pracy na zdrowie 
pracowników, m.in. poprzez wspó³dzia³anie 
z pracodawc¹ w procesach rozpoznawania 
i oceny czynników wystêpuj¹cych w rodowi-
sku pracy, a tak¿e oceny ryzyka zawodowego 
[14], przy czym specjalistyczna wiedza me-
dyczna w tym zakresie jest unikatowa na tle 
ogó³u pracuj¹cych ( w tym kadry kierowniczej).

Kolejnym istotnym problemem jest rzad-
kie stosowanie przez prze³o¿onych zachêt 
do dzielenia siê wiedz¹ z zakresu bezpieczeñ-
stwa. Wiêkszo æ pracowników nie ma poczu-
cia, ¿e s¹ nagradzani za udzielenie pomocy lub 
informacji na ten temat innym pracownikom, 
co znacznie ogranicza no no æ informacji.

Ponadto za obszar problemowy nale¿y 
uznaæ zakres pozyskiwanych przez organizacje 
informacji, których ród³o stanowi¹ sami pra-
cownicy. Niewiele ponad 40% respondentów 
ma mo¿liwo æ zg³oszenia problemów oraz 
usprawnieñ, które wp³ywaj¹ na ich bezpie-
czeñstwo w miejscu pracy, a przecie¿ infor-
macje te maj¹ niebagatelne znaczenie dla 
prewencji wypadkowej.

Wyniki badañ wskazuj¹ ponadto, ¿e czê æ 
z rejestrowanych przez badane przedsiêbior-
stwa informacji nie jest wykorzystywana. 
Sytuacja ta dotyczy informacji pozyskiwanych 
od pracowników, ale równie¿ z otoczenia 
przedsiêbiorstwa – w ok. 30% przedsiêbiorstw 
zarejestrowane dane (np. o wypadkach przy 
pracy) nie przek³adaj¹ siê na przysz³e dzia³ania 
prewencyjne.

Ze wzglêdu na procesy zachowywania 
wiedzy z zakresu bhp, ale równie¿ zmiany 
demograficzne, niekorzystna jest ³atwo æ, 
z jak¹ badane zak³ady pracy koñcz¹ wspó³-
pracê z pracownikami najstarszymi. Jedynie 1 
na 4 badane przedsiêbiorstwa stosuje zachêty 
do kontynuowania pracy nawet po osi¹gniêciu 
wieku emerytalnego, co mo¿e byæ zwi¹zane 
z ogólnym pogl¹dem, zgodnie z którym spa-
dek wydolno ci funkcjonalnej i pogarszanie 
siê stanu zdrowia starszych pracowników 
automatycznie prowadzi do pogorszenia 
ich wydajno ci. Tymczasem wyniki miêdzy-
narodowych badañ wskazuj¹, ¿e ogólnie 
korzy ci p³yn¹ce z zatrudnienia pracowników 
starszych przewa¿aj¹ nad takimi potencjalnymi 
problemami, jak pogarszaj¹cy siê stan zdrowia 
spowodowany wiekiem.

W raporcie Eurostat z 2010 r. wskazuje siê, 
¿e zale¿no æ miêdzy wiekiem a wydajno ci¹ 
jest skorelowana pozytywnie, ze wzglêdu 
na korzy ci wynikaj¹ce z praktyki zawodowej, 
wiêkszej wiedzy o danym stanowisku pracy, 
doskona³o ci zawodowej, wiedzy eksperckiej, 
zdolno ci adaptacji oraz stosowania strategii 

kompensacyjnych, a tak¿e, ¿e w przypadku 
starszych pracowników prawdopodobieñstwo 
wypadku przy pracy jest na ogó³ ni¿sze ni¿ 
u osób m³odszych [15].
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