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Elektroniczne i klasyczne metody
wewnêtrznego komunikowania siê
w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem i higien¹ pracy

W komunikacji wewnêtrznej przedsiêbiorstw coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ metody elektroniczne.
AMOV_YU\OļVOXSKaTKUSW]^YZXS_]éYXOacUY\dc]^caKXOS_dXKaKXOdKZ\dcNK^XOadK\déNdKniu bezpieczeñstwem i higien¹ pracy przeprowadzono badania w 86 przedsiêbiorstwach. Wyniki
badañ wykaza³y, ¿e klasyczne metody przekazywania informacji na tematy bhp (na zebraniach, w
formie pisemnej oraz znaków graficznych, podczas dyskusji nieformalnych) s¹ stosowane znacznie
MdýļMSOTXSŜOVOU^\YXSMdXOSYMOXSKXOTKUY]U_^OMdXSOT]dO.YWSX_TéYXO\¸aXSOŜaļ\¸NWO^YNXYaY
wprowadzanych w ci¹gu ostatnich 3 lat w badanych przedsiêbiorstwach.
S³owa kluczowe: wewnêtrzne komunikowanie siê, elektroniczne metody komunikowania siê, klasyczne metody komunikowania siê

/VOM^\YXSMKXNMVK]]SMKVMYWW_XSMK^SYXMRKXXOV]SX9=2WKXKQOWOX^
Electronic communication channels are still growing in importance in companies’ internal communication. To
find out how they are used in OSH management the survey has been conducted in 86 companies. According
to the results of the survey classical channels of communication (oral and written) are significantly more
often used than electronic ones and assessed as more effective. They are also more frequently introduced as
new channels of communication in the surveyed companies.
Keywords: internal communication, electronic communication channels, classical communication channels

I tak na przyk³ad wykorzystanie portali spo³eczXYļMSYacMR dKNOUVK\YaKĥY a  \ ^cVUY XSOMY
ZYXKNLKNKXcMRMdK^_pXSOMYZYXKNdKļ
forum dyskusyjnego nieco ponad 14% badanych.
<¸aXYMdOļXSOZYXKNZ\dON]SýLSY\]^aa]UKdK³o, ¿e tego rodzaju rozwi¹zania bêd¹ w najbli¿szym
czasie wprowadzane.

Badania komunikacji wewnêtrznej przeprowadzone przez tê sam¹ firmê w roku 2011 r. w 154
przedsiêbiorstwach wykaza³y, ¿e media spo³eczXYļMSYaOaUYW_XSUKMTSaOaXý^\dXOTacUY\dc]^_TO
ju¿ 41% z nich [8]. Jednak tylko w 55% przedsiêbiorstw deklaruj¹cych pos³ugiwanie siê mediami
]ZYĥOMdXYļMSKWS NY UYW_XSUKMTS aOaXý^\dXOT

pracownicy chêtnie siêgali po te metody. W tych
przedsiêbiorstwach, w których wprowadzenie
nowych metod komunikowania siê nie zosta³o
przez pracowników dobrze przyjête, do g³ównych
ZYaYN¸a^KUSOQYZYNOTļMSKdKVSMdYXY$
– obawy pracowników przed wyra¿aniem opinii,
pXSOMRýëNYac]^KaSKXSK]SýXKYZSXSOSXXcMR
– kulturê organizacyjn¹ ograniczaj¹c¹ gotoaYļë Z\KMYaXSU¸a NY NdSOVOXSK ]Sý SXPY\WKMTKWS
i opiniami
p XSONY]UYXKĥé PY\Wý S P_XUMTYXKVXYļë aZ\Ywadzonego rozwi¹zania [8].
AcUY\dc]^KXSO WONS¸a ]ZYĥOMdXYļMSYacMR
do komunikacji wewnêtrznej i rozwijanie dialogu z pracownikami, a tak¿e zaanga¿owanie
kadry kierowniczej w kontaktowanie siê nale¿¹
do g³ównych wyzwañ w zakresie komunikacji
wewnêtrznej w organizacji, zidentyfikowanych
w badaniach przeprowadzonych w 2013 r. [9].
Niemal co 4. przedstawiciel ze 115 badanych w tym
roku przedsiêbiorstw wskazywa³ na wykorzystanie
WONS¸a]ZYĥOMdXYļMSYacMRaUYX^KU^YaKXS_]Sý
z pracownikami jako zagadnienie, które bêdzie
nabiera³o na znaczeniu. I chocia¿ wp³yw wproaKNdKXSKWONS¸a]ZYĥOMdXYļMSYacMRa\OVKMTKMR
wewnêtrznych na ró¿ne procesy organizacyjne
nie zosta³ jeszcze dobrze zbadany, niektórzy autorzy
wskazuj¹, ¿e ich wykorzystywanie w wewnêtrznym
UYW_XSUYaKXS_ ]Sý WYŜO YNNdSKĥcaKë UY\dc]^XSO
na dzielenie siê wiedz¹ w organizacji. W szczególXYļMSWK_WYŜVSaSKëQ\YWKNdOXSOaSONdc_U\c^OT
WY^caYaKë NY TOT Z\dOUKdcaKXSK S aZĥcaKë
na prze³amywanie barier organizacyjnych, a tak¿e
ZYWKQKëaSNOX^cPSUYaKXS_Y]¸LYN_ŜOTaSONdc
SNYļaSKNMdOXS_EG

Metody wykorzystywane
w przedsiêbiorstwach
do komunikowania siê w zakresie bhp
Bardzo ró¿ne informacje bêd¹ce przedmiotem
wewnêtrznego komunikowania siê s¹ czêsto dzieVYXOXKQ\_Zc^OWK^cMdXOadKVOŜXYļMSYNMOV¸a
jakim s³u¿y ich przekazywanie. W opracowanym
ponad 20 lat temu modelu zarz¹dzania informacj¹ w przedsiêbiorstwie jego autor, H. Lesca,
do podstawowych rodzajów przekazywanych
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aZ\dON]SýLSY\]^aSOaSKNYWYļMSdKVSMdcĥSXPY\WKMTO
NdSKĥKVXYļMSY\KdSXPY\WKMTOa]Z¸ĥNdSKĥKXSK3XPY\WKMTOYNdSKĥKVXYļMSWKTéXKYQ¸ĥMRK\KU^O\]PY\malizowany, a celem ich przekazywania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania i realizacji celów
przedsiêbiorstwa. Informacje wspó³dzia³ania mog¹
WSOëMRK\KU^O\PY\WKVXcV_LXSOPY\WKVXcKSMRMOlem jest wp³ywanie na zachowania pracowników
i budowanie wiêzi i zachowañ organizacyjnych
wewn¹trz przedsiêbiorstwa, a tak¿e kszta³towanie
relacji przedsiêbiorstwa z otoczeniem [11].
Podzia³ zagadnieñ bêd¹cych przedmiotem
wewnêtrznego komunikowania siê na dwie grupy tematyczne zaproponowa³ równie¿ J. Bolek.
Do pierwszej z tych grup zaliczy³ takie informacje,
U^¸\ONY^cMdéUYXU\O^XcMRMdcXXYļMSdaSédKXcMR
d acUYXcaKXSOW Z\dOd Z\KMYaXSUK Z\KMc dKļ
NYN\_QSOT^OU^¸\OXSOYNXY]dé]SýLOdZYļ\ONXSY
NYacUYXcaKXcMRdKNKħKVOaZĥcaKTéXKļaSKNYWYļë Z\KMYaXSU¸a d\Yd_WSOXSO Z\YMO]¸a
w których uczestnicz¹, integracjê zespo³u oraz poMd_MSOZ\dcXKVOŜXYļMSNYY\QKXSdKMTSS_^YŜ]KWSKXSO
]SýdXSéEGAZYNYLXc]ZY]¸Lac\¸ŜXSëWYŜXK
równie¿ grupy tematyczne zagadnieñ odnosz¹cych
siê do komunikowania siê na tematy bezpieczeñstwa i higieny pracy, przy czym celowe wydaje siê
^_ ac\¸ŜXSOXSO ^\dOMR Q\_Z ^OWK^cMdXcMR ļMSļVO
zwi¹zanych z przyjêtymi celami komunikowania
]Sý1\_Zc^O]MRK\KU^O\cdYaKëWYŜXKXK]^ýZ_TéMY$
É3XPY\WKMTONY^cMdéMOdKQ\YŜOħY\Kdļ\YNU¸a
i zasad ochrony przed nimi, przekazywane pracownikom po to, by poznali zagro¿enia wystêpuj¹ce
w zak³adzie pracy i na stanowiskach pracy, a podczas wykonywania pracy zastosowali przewidziane
ļ\YNUSYMR\YXc
• Informacje dotycz¹ce spostrze¿onych przez
pracowników zagro¿eñ i braków w stosowanych
ļ\YNUKMRYMR\YXcV_LWYŜVSaYļMSKMRSMRNY]UYXKlenia, przekazywane przez pracowników kierownictwu i wspó³pracownikom. Wyró¿nienie tej grupy tematycznej wynika z przekonania, ¿e przekazywanie
takich informacji s³u¿y nie tylko pog³êbieniu wiedzy
o zagro¿eniach, ale równie¿ zwiêksza zaanga¿owanie pracowników w dzia³ania ukierunkowane
na poprawê warunków pracy.
• Informacje na temat polityki bhp, celów
dotycz¹cych bhp i realizowanych w tym zakresie
programów, wyników monitorowania i audytowania
systemu zarz¹dzania bhp, a tak¿e wystêpuj¹cych
w przedsiêbiorstwie wypadków przy pracy i chorób
zawodowych oraz ich przyczyn, przekazywane w celu
U]d^Kĥ^YaKXSK dK\¸aXY aļ\¸N Z\KMYaXSU¸a TKU
i osób z zewn¹trz, wizerunku przedsiêbiorstwa dbaj¹cego o bezpieczeñstwo i zdrowie pracowników.

Badania metod komunikowania siê
w zakresie bhp w przedsiêbiorstwach
i ich wyniki
A MOV_ YU\OļVOXSK TKUSOQY \YNdKT_ WO^YNc
komunikowania siê s¹ wykorzystywane w przedsiêbiorstwach do przekazywania informacji z zakresu
tych grup tematycznych przeprowadzono badania
aļ\¸NZ\dON]^KaSMSOVSUKN\cUSO\YaXSMdOT" N_ŜcMR
S ļ\ONXSMR Z\dON]SýLSY\]^a ,KNKXSK d\OKVSdYaKXY
WO^YNéacaSKN¸aLOdZYļ\ONXSMRZ\dOZ\YaKNdYnych przez przeszkolonych ankieterów G³ównego
Urzêdu Statystycznego z wykorzystaniem przygotowanego w tym celu kwestionariusza wywiadu.
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Rys. 1. Procent przedsiêbiorstw wykorzystuj¹cych poszczególne metody komunikowania siê do przekazywania ró¿nego
rodzaju informacji dotycz¹cych bhp
0SQ:O\MOX^KQOYPMYWZKXSO]_]SXQNSPPO\OX^^cZO]YPMYWW_XSMK^SYXMRKXXOV]SX9=2WKXKQOWOX^

Zgodnie z otrzymanymi wynikami informacje
o sprawach dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny
pracy s¹ na ogó³ przekazywane pracownikom
dKZYļ\ONXSM^aOWNa¸MRV_L^\dOMR\¸ŜXcMRWO^YN
komunikowania siê. Dotyczy to:
• w przypadku przekazywania pracownikom
informacji o polityce, celach i planach w zakresie
bhp – ponad po³owy badanych przedsiêbiorstw
• w przypadku przekazywania pracownikom inPY\WKMTSYdKQ\YŜOXSKMRSļ\YNUKMRYMR\YXcpXSOWKV
po³owy badanych przedsiêbiorstw
• w przypadku przekazywania przez pracowników informacji o problemach bhp – ponad 65%
badanych przedsiêbiorstw.
<¸aXYMdOļXSOYULKNKXcMRacUY\dc]^_TO
do przekazywania pracownikom informacji o polityce, celach i planach w zakresie bhp oraz informacji
YdKQ\YŜOXSKMRSļ\YNUKMRYMR\YXcMd^O\cSaSýMOT
metod komunikowania siê.
Podstawow¹ metod¹ komunikowania siê
we wszystkich sprawach dotycz¹cych bhp s¹ szkolenia i formalne zebrania, podczas których w niemal
wszystkich badanych przedsiêbiorstwach s¹ przekazywane pracownikom informacje dotycz¹ce
ZYVS^cUSMOV¸aSZVKX¸aK^KUŜOdKQ\YŜOħSļ\YNU¸a
ochrony. Tylko nieco rzadziej s³u¿¹ one równie¿ pozyskiwaniu informacji o problemach bhp od pracowXSU¸a\c].c]U_]TOXSOPY\WKVXO]éXKTMdýļMSOT
postrzegane jako metoda s³u¿¹ca uzyskiwaniu informacji o problemach bhp od pracowników – dotyczy
to niemal 80% badanych przedsiêbiorstw. Z kolei
ZS]OWXOWO^YNcUYX^KU^_]éXKTMdýļMSOTaZYXKN
70% badanych przedsiêbiorstw) wykorzystywane

NYZ\dOUKdcaKXSKSXPY\WKMTSYdKQ\YŜOXSKMRSļ\YNkach ochrony.
Aļ\¸N XKTMdýļMSOT acUY\dc]^caKXcMR OVOU^\Ynicznych metod komunikacyjnych dotycz¹cych
bhp nale¿y intranet lub e-mail; s³u¿¹ one najczêļMSOTaZ\dON]SýLSY\]^aNYZ\dOUKdcaKXSK
informacji o polityce, celach i planach w tym
zakresie; nieco mniejszy procent przedsiêbiorstw
wykorzystuje te metody do przekazywania praMYaXSUYW SXPY\WKMTS Y dKQ\YŜOXSKMR S ļ\YNUKMR
ochrony; w ponad 30% badanych przedsiêbiorstw
pracownicy informuj¹ t¹ drog¹ o problemach
zwi¹zanych z bhp. Innego rodzaju metody, takie jak
np. video czat, s¹ u¿ywane znacznie rzadziej, przede
wszystkim do przekazywania informacji o polityce,
celach i planach.
Elektroniczne metody komunikowania siê
na tematy bhp wprowadzi³o (w latach 2010-2013)
!]ZYļ\¸N"!LKNKXcMRZ\dON]SýLSY\]^aDK]^ýZYaKĥc YXO XKTMdýļMSOT ^KUSO WO^YNc UVK]cMdXO TKU
pisemne procedury i instrukcje, formalne zebrania
i nieformalne dyskusje. (rys.2.).

9MOXK]U_^OMdXYļMS\¸ŜXcMRWO^YN
komunikowania siê
Badania umo¿liwi³y równie¿ zebranie opinii
przedstawicieli kadry kierowniczej na temat sku^OMdXYļMS\¸ŜXcMRWO^YNUYW_XSUYaKXSK,cĥKYXK
YMOXSKXKdZ_XU^_aSNdOXSKdXKMdOXSKYU\OļVYXOT
metody dla realizacji jednego z podstawowych
celów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy,
jakim jest poprawa warunków pracy w przedsiêbior-
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Rys. 2. Procent przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z ró¿nego rodzaju metod komunikowania
siê miêdzy 2010 a 2013 rokiem
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Wyniki badañ wykaza³y, ¿e do przekazywania
SXPY\WKMTSNY^cMdéMcMRLRZ]ĥ_ŜéMSéQVOXKTMdýļMSOT
klasyczne metody komunikowania siê. Najpowszechniej stosowane s¹ takie metody ustnego
porozumiewania siê, jak: zebrania i szkolenia –
adKVOŜXYļMSYN^OWK^_Y\KdUSO\_XU_UYW_XSUKMTS
stosuje je od ok. 83 do ok. 99% przedsiêbiorstw.
Rozpowszechnienie tej formy jest niew¹tpliwie
ļMSļVO daSédKXO d \OKVSdKMTé acWKQKħ Z\dOZS]¸a
prawa, zgodnie z którymi szkolenie i informowanie
pracowników o zagadnieniach dotycz¹cych bhp,
a tak¿e prowadzenie z nimi zebrañ w tym zakresie
nale¿y do podstawowych obowi¹zków pracodawcy.
Pisemne metody komunikowania wykorzystuje do przekazywania pracownikom informacji
XK^OWK^dKQ\YŜOħS]^Y]YaKXcMRļ\YNU¸aYMR\YXc
ponad 70% przedsiêbiorstw. Niemal równie czêsto,
bo w 64% przedsiêbiorstw s³u¿¹ one równie¿
do informowania na temat polityki, celów i planów.
3XPY\WKMTOYNZ\KMYaXSU¸a]éXKTMdýļMSOTa!"
przedsiêbiorstw) przekazywane podczas dyskusji
nieformalnych.
Elektroniczne metody komunikacji, takie jak
intranet lub e-mail, s¹ wykorzystywane rzadziej ni¿
klasyczne: 43% przedsiêbiorstw stosuje je do przekazywania informacji o polityce, celach i planach
w zakresie bhp, ok. 37% do przekazywania inforWKMTSYdKQ\YŜOXSKMRSļ\YNUKMRYMR\YXcSZYXKN
30% do pozyskiwania od pracowników informacji
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stwie. Do oceny zastosowano skalê 10-punktow¹,
Z\dcMdcWYdXKMdKŜOYU\OļVYXKWO^YNKXSONKTO
Z\KU^cMdXSOŜKNXcMROPOU^¸adKļŜOWKdK]KNnicze znaczenie i jej wykorzystywanie w dzia³aniach
prowadz¹cych do poprawy warunków pracy
jest konieczne.
Najwy¿sze oceny uzyska³y metody klasyczne,
takie jak przekazywanie informacji o bhp na zebraniach, w formie pisemnej oraz znaków graficznych,
a tak¿e podczas dyskusji nieformalnych. Znaczenie
wprowadzania elektronicznych metod komunikowania siê oceniano zdecydowanie ni¿ej (rys. 3.).
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<c]Ļ\ONXSOYMOXcdXKMdOXSKZY]dMdOQ¸VXcMRWO^YNUYW_XSUYaKXSK]SýNVK]U_^OMdXOT
realizacji dzia³añ skierowanych na poprawê warunków pracy w badanych przedsiêbiorstwach
0SQ+`O\KQOK]]O]]WOX^YPSWZY\^KXMOYPNSPPO\OX^^cZO]YPMYWW_XSMK^SYXMRKXXOV]PY\
OPPOM^S`OSWZVOWOX^SXQ9=2\OVK^ONKM^SYX]SX^RO]_\`OcONMYWZKXSO]

YZ\YLVOWKMRLRZ7ONSK]ZYĥOMdXYļMSYaOacUYrzystywa³o w procesie komunikowania siê w zakresie bhp tylko jedno badane przedsiêbiorstwo.
Tak niskie wyniki metod elektronicznych,
aZYaSédKXS_dYMOXKWSSMR]U_^OMdXYļMSa]UKd_Té
¿e najbardziej cenionymi w zakresie komunikacji
dotycz¹cej bhp pozostaj¹ metody klasyczne.
Ich preferowanie nie wynika przy tym z nieznaTYWYļMS WO^YN OVOU^\YXSMdXcMR Mdc ^OŜ L\KU_
WYŜVSaYļMS SMR aZ\YaKNdKXSK VOMd TO]^ ac\KdOW
d¹¿enia do takiego przekazania informacji, aby
WYQĥc Lcë YXO dKZKWSý^KXO Z\dOd Nĥ_Ŝ]dc MdK]
ASýU]dé ]U_^OMdXYļë UVK]cMdXcMR WO^YN UYW_nikowania siê potwierdzaj¹ badania dotycz¹ce
przebiegu procesu zapamiêtywania prowadzone
przez naukowców amerykañskich, wed³ug których
NYUĥKNXYļë dKZKWSý^caKXSK \¸ŜXcMR ^\OļMS Z\dOd
^OY]YLcU^¸\ONc]U_^_TéYXSMRaLOdZYļ\ONXSOT
rozmowie jest lepsza ni¿ u osób komunikuj¹cych siê
OVOU^\YXSMdXSO,OdZYļ\ONXSY]YLS]^cUYX^KU^dN\_gim cz³owiekiem dostarcza bowiem znacznie wiêcej
LYNŚM¸aS]U_^U_TOQĥýL]dcWZ\dO^aK\dKXSOW^\OļMS
UYW_XSUKMTSXSŜacWSKXKWcļVSdKZYWYMéWYXS^Y\K
i klawiatury [12].
7O^YNc UVK]cMdXO aMSéŜ NYWSX_Té aļ\¸N
sposobów komunikacji w zakresie bhp, nawet
a ^cMR Z\dON]SýLSY\]^aKMR a U^¸\cMR YNXKVOŚë
mo¿na przyk³ady innowacji organizacyjnych. Mo¿e
^Y]^KXYaSëUYVOTXcK\Q_WOX^aNc]U_]TSNY^cMdéMOT
wprowadzania innowacji w wewnêtrznym komunikowaniu siê, w którym metody elektroniczne
XSOZYaSXXcdK]^ýZYaKëWO^YNUVK]cMdXcMRVOMd
]U_^OMdXSOTO_d_ZOĥXSKëSadWKMXSKë

Z\dON]SýLSY\]^aY, Zarz¹dzanie kapita³em intelektualnym
w organizacji inteligentnej, (red.) W. Harasim. Wy¿sza
Szko³a Promocji, Warszawa 2012
[4] Steinhuser M., Smolnik S. & Hoppe U. Towards a meK]_\OWOX^ WYNOV YP MY\ZY\K^O ]YMSKV ]YP^aK\O ]_MMO]]
p /`SNOXMO] P\YW KX ObZVY\K^Y\c W_V^SZVO MK]O ]^_Nc.
:\YMOONSXQ] YP ^RO ^R+XX_KV 2KaKSS 3X^O\XK^SYXKV
-YXPO\OXMO YX =c]^OW =MSOXMO]. Los Alamitos, CA: IEEE
Computer Society Press. doi: 10.1109/hicss.2011.447 2011
[5] Treem J. W., Leonardi P.M. =YMSKV 7ONSK ?]O SX
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