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FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY  

- ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI  

I WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK BHP 

 

 

Streszczenie 

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zostało powołane przy CIOP-PIB w 1998 r.  

i skupia przedsiębiorstwa legitymujące się wymiernymi osiągnięciami w kształtowaniu 

bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy oraz instytucje działające na rzecz 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Liczba członków Forum Liderów z roku na rok się 

powiększa, a na koniec 2014 r. tworzyło je 119 przedsiębiorstw i instytucji z różnych branż. 

Celem funkcjonowania Forum Liderów jest budowanie zdrowych i bezpiecznych 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach poprzez: 

 budowanie i rozwijanie współpracy członków Forum Liderów z jednostkami 

naukowymi – w tym wdrażanie i upowszechnianie rezultatów programów 

wieloletnich, a także realizowanie projektów badawczych, celowych i itp. 

 budowanie i rozwijanie partnerskich kontaktów pomiędzy członkami Forum Liderów,  

 budowanie i rozwijanie partnerskich kontaktów pomiędzy członkami Forum Liderów 

a CIOP-PIB,  

 tworzenie, wymianę oraz promowanie dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa 

pracy. 

Ponadto członkowie Forum Liderów inicjują tematykę badawczą, działalność edukacyjną i 

wydawniczą CIOP-PIB, ukierunkowaną na bezpieczeństwo pracy, ochronę zdrowia i życia 

pracowników.  

Członków Forum Liderów wyróżnia nie tylko otwartość na współpracę i dzielenie się 

dobrymi praktykami bhp, ale także szeroki zakres prowadzonej działalności profilaktycznej, 

dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy. W ramach tej 

działalności podejmowane są działania na rzecz wdrażania osiągnięć naukowo-technicznych z 

dziedziny bhp oraz praktycznego wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego do oceny i 

zmniejszania ryzyka zawodowego. Na uwagę zasługują także prowadzone działania 

edukacyjne i upowszechniające – członkowie Forum Liderów nie tylko bowiem edukują 



środowisko w zakresie bezpieczeństwa pracy (m.in. partnerów, podwykonawców, klientów), 

ale także promują swoje rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę 

bezpieczeństwa pracy - przez co podnoszą poziom kultury bezpieczeństwa pracy. 

 

Rys. Liczba członków Forum Liderów w latach 1998-2014  

 

Rys. Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (2014 rok)  

 

Wystąpienie przygotowane w ramach realizacji zadania pn. „Rozwój kultury bezpieczeństwa oraz 

wsparcie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez budowanie modelu 

systemowej współpracy nauki z przemysłem (S2B) w tym zakresie”, realizowanego w ramach III etapu 

programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2014-2016), 

finansowanego w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 


