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Elektroniczne i klasyczne metody 
wewnêtrznego komunikowania siê 
w zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
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W komunikacji wewnêtrznej przedsiêbiorstw coraz wiêksz¹ rolê odgrywaj¹  metody elektroniczne. 
-

niu 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 

wprowadzanych w ci¹gu ostatnich 3 lat w badanych przedsiêbiorstwach. 
S³owa kluczowe: wewnêtrzne komunikowanie siê, elektroniczne metody komunikowania siê, kla-
syczne metody komunikowania siê

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 spo³ecz-

forum dyskusyjnego nieco ponad 14% badanych. 
-

³o, ¿e tego rodzaju rozwi¹zania bêd¹ w najbli¿szym 
czasie wprowadzane.

Badania komunikacji wewnêtrznej przeprowa-
dzone przez tê sam¹ firmê w roku 2011 r. w 154 
przedsiêbiorstwach wykaza³y, ¿e media spo³ecz-

ju¿ 41% z nich [8]. Jednak tylko w 55% przedsiê-
biorstw deklaruj¹cych pos³ugiwanie siê mediami 

pracownicy chêtnie siêgali po te metody. W tych 
przedsiêbiorstwach, w których wprowadzenie 
nowych metod komunikowania siê nie zosta³o 
przez pracowników dobrze przyjête, do g³ównych 

– obawy pracowników przed wyra¿aniem opinii,

– kulturê organizacyjn¹ ograniczaj¹c¹ goto-

i opiniami
-

wadzonego rozwi¹zania [8].

do komunikacji wewnêtrznej i rozwijanie dia-
logu 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 

z pracownikami jako zagadnienie, które bêdzie 
nabiera³o na znaczeniu. I chocia¿ wp³yw wpro-

wewnêtrznych na ró¿ne procesy organizacyjne 
nie zosta³ jeszcze dobrze zbadany, niektórzy autorzy 
wskazuj¹, ¿e ich wykorzystywanie w wewnêtrznym 

na dzielenie siê wiedz¹ w organizacji. W szczegól-

na prze³amywanie barier organizacyjnych, a tak¿e 

Metody wykorzystywane 
w przedsiêbiorstwach 
do komunikowania siê w zakresie bhp

Bardzo ró¿ne informacje bêd¹ce przedmiotem 
wewnêtrznego komunikowania siê s¹ czêsto dzie-

jakim s³u¿y ich przekazywanie. W opracowanym 
ponad 20 lat temu modelu zarz¹dzania infor-
macj¹ w przedsiêbiorstwie jego autor, H. Lesca, 
do podstawowych rodzajów przekazywanych 
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-
-

malizowany, a celem ich przekazywania jest zapew-
nienie sprawnego funkcjonowania i realizacji celów 
przedsiêbiorstwa. Informacje wspó³dzia³ania mog¹ 

-
lem 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 gru-
py tematyczne zaproponowa³ równie¿ J. Bolek. 
Do pierwszej z tych grup zaliczy³ takie informacje, 

-

w których uczestnicz¹, integracjê zespo³u oraz po-

równie¿ grupy tematyczne zagadnieñ odnosz¹cych 
siê do komunikowania siê na tematy bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, przy czym celowe wydaje siê 

zwi¹zanych z przyjêtymi celami komunikowania 

i zasad ochrony przed nimi, przekazywane pracow-
nikom po to, by poznali zagro¿enia wystêpuj¹ce 
w zak³adzie pracy i na stanowiskach pracy, a pod-
czas wykonywania pracy zastosowali przewidziane 

• Informacje dotycz¹ce spostrze¿onych przez 
pracowników zagro¿eñ i braków w stosowanych 

-
lenia, przekazywane przez pracowników kierownic-
twu i wspó³pracownikom. Wyró¿nienie tej grupy te-
matycznej wynika z przekonania, ¿e przekazywanie 
takich informacji s³u¿y nie tylko pog³êbieniu wiedzy 
o zagro¿eniach, ale równie¿ zwiêksza zaanga¿o-
wanie 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 

i osób z zewn¹trz, wizerunku przedsiêbiorstwa dba-
j¹cego o bezpieczeñstwo i zdrowie pracowników.

Badania metod komunikowania siê 
w zakresie bhp w przedsiêbiorstwach 
i ich wyniki

komunikowania siê s¹ wykorzystywane w przedsiê-
biorstwach do przekazywania informacji z zakresu 
tych grup tematycznych przeprowadzono badania 

-
nych przez przeszkolonych ankieterów G³ównego 
Urzêdu Statystycznego z wykorzystaniem przygo-
towanego w tym celu kwestionariusza wywiadu.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami informacje 
o sprawach dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny 
pracy s¹ na ogó³ przekazywane pracownikom 

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 in-

po³owy badanych przedsiêbiorstw
• w przypadku przekazywania przez pracow-

ników informacji o problemach bhp – ponad 65% 
badanych przedsiêbiorstw.

do przekazywania pracownikom informacji o polity-
ce, celach i planach w zakresie bhp oraz informacji 

metod komunikowania siê.
Podstawow¹ metod¹ komunikowania siê 

we wszystkich sprawach dotycz¹cych bhp s¹ szko-
lenia i formalne zebrania, podczas których w niemal 
wszystkich badanych przedsiêbiorstwach s¹ prze-
kazywane pracownikom informacje dotycz¹ce 

ochrony. Tylko nieco rzadziej s³u¿¹ one równie¿ po-
zyskiwaniu informacji o problemach bhp od pracow-

postrzegane jako metoda s³u¿¹ca uzyskiwaniu infor-
macji o problemach bhp od pracowników – dotyczy 
to niemal 80% badanych przedsiêbiorstw. Z kolei 

70% badanych przedsiêbiorstw) wykorzystywane 

-
kach ochrony.

-
nicznych metod komunikacyjnych dotycz¹cych 
bhp nale¿y intranet lub e-mail; s³u¿¹ one najczê-

informacji o polityce, celach i planach w tym 
zakresie; nieco mniejszy procent przedsiêbiorstw 
wykorzystuje te metody do przekazywania pra-

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) 

-

pisemne procedury i instrukcje, formalne zebrania 
i nieformalne dyskusje. (rys.2.).

komunikowania siê
Badania umo¿liwi³y równie¿ zebranie opinii 

przedstawicieli kadry kierowniczej na temat sku-

metody dla realizacji jednego z podstawowych 
celów zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, 
jakim jest poprawa warunków pracy w przedsiêbior-

Rys. 1. Procent przedsiêbiorstw wykorzystuj¹cych poszczególne metody komunikowania siê do przekazywania ró¿nego 
rodzaju informacji dotycz¹cych bhp 
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stwie. Do oceny zastosowano skalê 10-punktow¹, 

-
nicze 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 zebra-
niach, w formie pisemnej oraz znaków graficznych, 
a tak¿e podczas dyskusji nieformalnych. Znaczenie 
wprowadzania elektronicznych metod komuniko-
wania siê oceniano zdecydowanie ni¿ej (rys. 3.).

Podsumowanie
Wyniki badañ wykaza³y, ¿e do przekazywania 

klasyczne metody komunikowania siê. Najpow-
szechniej stosowane s¹ takie metody ustnego 
porozumiewania siê, jak: zebrania i szkolenia – 

stosuje je od ok. 83 do ok. 99% przedsiêbiorstw. 
Rozpowszechnienie tej formy jest niew¹tpliwie 

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 wykorzy-
stuje do przekazywania pracownikom informacji 

ponad 70% przedsiêbiorstw. Niemal równie czêsto, 
bo w 64% przedsiêbiorstw s³u¿¹ one równie¿ 
do informowania na temat polityki, celów i planów. 

przedsiêbiorstw) przekazywane podczas dyskusji 
nieformalnych.

Elektroniczne metody komunikacji, takie jak 
intranet lub e-mail, s¹ wykorzystywane rzadziej ni¿ 
klasyczne: 43% przedsiêbiorstw stosuje je do prze-
kazywania informacji o polityce, celach i planach 
w zakresie bhp, ok. 37% do przekazywania infor-

30% do pozyskiwania od pracowników informacji 

-
rzystywa³o w procesie komunikowania siê w zakre-
sie bhp tylko jedno badane przedsiêbiorstwo.

Tak niskie wyniki metod elektronicznych, 

¿e najbardziej cenionymi w zakresie komunikacji 
dotycz¹cej bhp pozostaj¹ metody klasyczne. 
Ich preferowanie nie wynika przy tym z niezna-

d¹¿enia do takiego przekazania informacji, aby 

-
nikowania siê potwierdzaj¹ badania dotycz¹ce 
przebiegu procesu zapamiêtywania prowadzone 
przez naukowców amerykañskich, wed³ug których 

rozmowie jest lepsza ni¿ u osób komunikuj¹cych siê 
-

gim cz³owiekiem dostarcza bowiem znacznie wiêcej 

i klawiatury [12].

sposobów komunikacji w zakresie bhp, nawet 

mo¿na przyk³ady innowacji organizacyjnych. Mo¿e 

wprowadzania innowacji w wewnêtrznym komu-
nikowaniu siê, w którym metody elektroniczne 
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Rys. 2. Procent przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z ró¿nego rodzaju metod komunikowania 
siê miêdzy 2010 a 2013 rokiem realizacji dzia³añ skierowanych na poprawê warunków pracy w badanych przedsiêbiorstwach
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