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Innowacje w zakresie bhp w polskich
przedsiębiorstwach w okresie epidemii COVID-19

Innowacja oznacza – według definicji OECD – wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego
produktu, usługi czy też metody, np. zarządzania. W artykule przedstawiono poziom wdrożenia
innowacji organizacyjnych w Polsce na tle innych państw. W świetle tych statystyk Polska zajmuje
jedno z gorszych miejsc pod względem innowacyjności. Tymczasem o innowacyjności może
świadczyć również umiejętność szybkiego reagowania na zmiany w bliższym i dalszym otoczeniu
przedsiębiorstwa oraz szybkiego wdrażania niestosowanych dotąd metod i organizacji pracy w celu
zapewnienia ciągłości działania. Takimi umiejętnościami wykazały się polskie przedsiębiorstwa
w obliczu epidemii COVID-19.
Słowa kluczowe: innowacje organizacyjne, zarządzanie bhp, COVID-19
OSH-related innovations in Polish enterprises during the COVID-19 epidemic
The concept of innovation means, according to OECD definition, implementation of a new or
significantly improved product, service or method, e.g. of management. The article presents the
level of implementation of organisational innovations in Poland in comparison to other countries.
In the light of these statistics Poland takes one of the worst places in terms of innovativeness.
Meanwhile, innovativeness may also be indicated by the ability to react quickly to changes in the
company’s closer and further environment and to quickly implement previously unused methods
and work organisation in order to ensure continuity of operations. Such skills were demonstrated
by Polish enterprises in the face of the COVID-19 outbreak.
Keywords: organisational innovation, occupational health and safety management, COVID-19

Wstęp
Innowacją, która w efekcie ogranicza poziom
ryzyka zawodowego w miejscu pracy oraz poprawia dobrostan pracowników, jest każda zmiana
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, wnosząca nowość w stosunku do stanu istniejącego
i skutkująca nie tylko wzrostem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, mierzonego liczbą
wypadków przy pracy czy zdarzeń potencjalnie
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wypadkowych, lecz także poprawą komunikacji
w tym obszarze czy też większym poziomem zaangażowania pracowników w działania na rzecz
poprawy warunków pracy.
Impulsem do wdrożenia innowacji w obszarze
bhp może być każda zmiana zachodząca w otoczeniu wewnętrznym czy zewnętrznym organizacji. Wynika to z faktu, że czynniki w otoczeniu
zewnętrznym i wewnętrznym organizacji mogą

wywierać wpływ na prowadzone działania i zdolność do osiągania założonych celów oraz stanowić
ryzyka lub szanse dla systemu zarządzania bhp [1].
Taką zmianą było pojawienie się epidemii COVID-19,
w wyniku czego przedsiębiorstwa w celu zapewnienia sobie ciągłości działania zostały zmuszone
do wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych,
ograniczających narażenie pracowników na nowe,
nieznane dotąd zagrożenie. Ta nowa, niepewna
sytuacja stała się impulsem do rozwoju innowacyjnych działań w obszarze bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz organizacji pracy w polskich
przedsiębiorstwach.
Celem artykułu jest wyjaśnienie, co się kryje
pod pojęciem „innowacji organizacyjnych” i jak należy rozumieć ich szczególny rodzaj, jakim są „innowacje w zakresie bhp”, a także scharakteryzowanie
problematyki innowacji w obszarze bhp w polskich
przedsiębiorstwach w sytuacji epidemii COVID-19.

Pojęcie innowacji
Termin „innowacje” (łac. innovatio) niesie
za sobą najczęściej konotacje związane z zaawansowanymi technologiami i produktami. Tymczasem według słownika języka polskiego innowacja
to wprowadzenie czegoś nowego; też: rzecz nowo
wprowadzona [2]. Ta definicja nie obejmuje zatem swoim zasięgiem zakresu przedmiotowego,
a to oznacza, że w odniesieniu do praktyki działalności przedsiębiorstw może się sprowadzać
do wprowadzenia każdej nowości do różnych obszarów funkcjonowania, a więc zarówno do produkcji i usług, jak i do organizacji pracy.
Według OECD „innowacje” to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu
(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy
lub stosunkach z otoczeniem [3]. Z tej definicji wynika, że inkrementalne (dodatkowe) zmiany w już
funkcjonujących rozwiązaniach nie są traktowane
jako innowacje. Przy czym, jak podkreślają autorzy
podręcznika OSLO, niekoniecznie musimy mówić
o innowacjach, które przyniosły sukces komercyjny, gdyż wiele z nich kończy się niepowodzeniem
[3]. Zatem drobne zmiany prowadzące do sukcesu
przedsiębiorstw na rynku są nieistotne z punktu widzenia badań innowacji, te duże zaś, nawet kończące się porażką rynkową, znajdują odzwierciedlenie
w badaniach i statystykach międzynarodowych.
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są wprowadzane przy współudziale wszystkich • jest wprowadzane w celu poprawy warunków 2020 r., 38% Polaków czuło się zagrożonych wipracowników i prowadzą do poprawy organizacyjpracy, zwiększenia satysfakcji z pracy oraz rusem SARS-CoV-2 podczas wykonywania pracy
nego funkcjonowania oraz jakości życia w pracy [7].
motywacji pracowników do angażowania się [18]. Największy odsetek pracowników twierdząJak wynika z tych rozważań, nie ma powszechw sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
cych, że SARS-CoV-2 jest czynnikiem ryzyka w ich
nie przyjętej definicji „innowacji w miejscu pracy”, • nie jest działaniem incydentalnym, jednora- pracy, odnotowano w Portugalii (75%), Chorwacji
a większość literatury w tym zakresie koncentruje
zowym lub też jego skutki mają charakter dłu- (65%) i Grecji (64%), najniższy zaś w Danii (27%).
się na działaniach i rozwiązaniach organizacyjnych,
goterminowy.
Obok zaleceń i wytycznych publikowanych
które mają prowadzić do ograniczenia kosztów
przez służby sanitarne przedsiębiorstwa opracopracy, podniesienia produktywności oraz wzro- Nowe działania wdrażane
wały własne zalecenia i wytyczne – często wystu zaangażowania i motywacji pracowników w przedsiębiorstwach w związku
przedzające te oficjalne – oraz podjęły działania
[6, 8-11]. Niektórzy badacze twierdzą, że głównym z narażeniem na SARS-CoV-2
ograniczające ryzyko. Informacje o rodzajach
skutkiem wprowadzenia innowacji w zakresie bhp
W marcu 2020 r., z powodu pogarszającej się działań podejmowanych w tym zakresie były
ma być osiągnięcie zrównoważonego rozwoju [12]. sytuacji epidemicznej związanej z zagrożeniem wi- zbierane w trakcie czterech telekonferencji (zorW dużo mniejszym stopniu zwraca się uwagę na in- rusem SARS-CoV-2, polskie przedsiębiorstwa sta- ganizowanych przez CIOP-PIB w marcu i kwietnowacje, których głównym celem byłaby poprawa nęły przed koniecznością szybkiego wprowadzenia niu 2020 r.) z przedstawicielami przedsiębiorstw
bezpieczeństwa i higieny pracy, a zatem ogranicze- nowych rozwiązań, mających na celu minimalizację oraz podczas bezpośrednich wywiadów z nimi.
nie ryzyka zawodowego, chociaż i te zagadnienia narażenia na zachorowanie na COVID-19. Według W efekcie zgromadzono informacje o działaniach
są poruszane w literaturze. Wiele nowych rozwiązań sondażu Eurofund, przeprowadzonego wiosną ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka związaorganizacyjnych, które mają bezpośredni związek
z poprawą zdrowia w miejscu pracy – zarówno zdroZakup testów IgG i IgM do diagnostyki SARS-CoV-2
0,03
wia psychicznego, jak i fizycznego – spełnia przesłanki definicyjne innowacji, ale nie są one rozpatrywane
Wywiad z pracownikiem dotyczący potencjalnego
0,06
w tym kontekście. Te rozwiązania są ukierunkowane
narażenia
m.in. na poprawę dobrostanu pracowników, w tym
Wytyczne dotyczące sposobu zakładania i zdejmowania
ludzi starszych [13, 14] czy zapewnienie równowagi
0,18
rękawiczek oraz masek ochronnych
praca – dom [15]. Kolejną grupę innowacji mających
na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu
0,38
Wymóg zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m
pracy niewątpliwie stanowią wdrażane w przedsiębiorstwach programy prewencji wypadkowej, jak
Wprowadzenie rotacji czasu pracy, stosowanie pracy
0,15
zmianowej
choćby 5S (a ostatnio 6S [16]) czy programy BBS (ang.
behavioural-based safety).
Uruchomienie procedury zakupów interwencyjnych
0,06
Kolejnym kryterium, które należałoby uwzględi zwiększenie zapasów
nić, jest ciągłość innowacji. John R. Bessant i Joe
System zarządzania w sytuacji zagrożenia i powołanie
Tidd zwracają uwagę, że innowacja społeczna czy
0,09
sztabu kryzysowego
też organizacyjna nie jest incydentalnym zdarzeniem, ale procesem, który wymaga organizacji
Stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego
0,74
(maseczek, przyłbic)
i zarządzania. Ważną kwestią przy ocenie innowacji są również ich efekty, które można podzielić
Rekomendacja pracy zdalnej
0,21
na: pożądane – niepożądane, zamierzone – niezamierzone oraz bezpośrednie – pośrednie [17].
Rekomendacja ograniczenia do minimum podróży
0,15
Jeżeli niepożądane konsekwencje wprowadzonych
służbowych i korzystania ze środków komunikacji
działań przewyższają te pożądane i oczekiwane,
Przygotowanie poradników dotyczących radzenia sobie
to pozostaje kwestią sporną, czy takie działania
0,06
ze stresem – porady psychologa
należy zakwalifikować jako innowacyjne.
Powstają jednak dwa zasadnicze pytania.
Prowadzenie działań informacyjnych
0,26
Po pierwsze, czy wszystkie (a jeśli nie, to które)
innowacje w obszarze bezpieczeństwa i higieny
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia
0,26
pracy, polegające np. na wprowadzaniu nowych
zakażenia
środków ochrony indywidualnej czy zbiorowej,
Pomiar temperatury przy wejściu na teren zakładu
0,21
mogą być określane mianem innowacji w miejscu
pracy? Po drugie, które działania organizacyjne
Ograniczenie kontaktów z osobami z zewnątrz zakładu,
w tym obszarze – skierowane na poprawę bezpie0,21
organizacja spotkań online
czeństwa i ochrony zdrowia pracowników – można
uznać za innowacyjne? Na podstawie literatury oraz
0,21
Instrukcje dotyczące higieny
działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa
można wyodrębnić trzy podstawowe cechy innoGotowość do skoszarowania pracowników/
0,03
praca w reżimie sanitarnym
wacji w miejscu pracy w zakresie bhp, które posłużą
jako kryteria do oceny, czy dane działanie można
Dezynfekcja pomieszczeń w zakładzie
0,29
uznać za innowacyjne, czy nie. Innowacją w miejscu
pracy w zakresie bhp jest każde działanie, które:
0%
20%
40%
60%
80%
• stanowi novum dla danego przedsiębiorstwa,
nie było tam dotychczas stosowane (co nie Rys.
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nego z narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy
w 32 firmach, w większości dużych.
Działania prewencyjne podejmowane przez te
przedsiębiorstwa miały charakter zarówno działań
organizacyjnych, jak i technicznych. Wynikały one
z jednej strony z konieczności spełnienia wymagań
i zaleceń właściwych resortów i służb sanitarnych,
a z drugiej – z konieczności ochrony pracowników
przed zagrożeniami i potrzeby zapewnienia ciągłości działalności zakładów. Za coś zupełnie nowego
należy uznać zaistniałą sytuację, w której pracodawca jest zobowiązany chronić pracownika przed
zagrożeniem, którego źródłem nie jest de facto
samo środowisko pracy i które istnieje niezależnie
od tego środowiska. Stąd też większość podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań stanowiła
dla nich novum i ma cechy definicyjne innowacji.
Poza sprzętem ochrony indywidualnej układu
oddechowego (takim jak maseczki i przyłbice)
do środków zapewniających higienę w miejscu
pracy należy zaliczyć (rys. 4.) [19]:
• wprowadzenie nowych form komunikacji
i pracy zdalnej w celu zapewnienia dystansu
społecznego; są to działania, które z pewnością zrewolucjonizowały pracę wielu przedsiębiorstw, jednak należy zadać sobie pytanie,
w jakim stopniu mogą się przyczynić do powstania nowych zagrożeń psychospołecznych
związanych z izolacją i brakiem lub ograniczeniem wsparcia społecznego
• wprowadzenie kontroli stanu zdrowia przez
codzienne wypełnianie ankiet, prowadzenie
przez pracowników dzienniczków kontaktów
w celu szybkiej identyfikacji możliwości zarażania się przez pracowników; pomiar temperatury przed przystąpieniem do pracy oraz w jej
trakcie, w tym z wykorzystaniem kamer termowizyjnych; tego typu działania powinny się
przyczynić do ograniczania rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2 oraz zjawiska prezentyzmu w przedsiębiorstwach, czyli obecności
chorych pracowników w pracy, co może być
niekorzystne dla pracodawcy m.in. z uwagi
na obniżoną jakość i wydajność ich pracy
• taki sposób organizacji pracy, aby członkowie
różnych zespołów nie spotykali się ze sobą; wymagało to zmian w harmonogramie prac oraz
odpowiedniego przystosowania szatni, przeorganizowania czasu pracy, tak aby pracownicy
korzystali rotacyjnie z przerw śniadaniowych
i stołówek.

Podsumowanie
Innowacje w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w większości mają charakter innowacji
organizacyjnych. Według zaprezentowanych statystyk OECD [4] polskie przedsiębiorstwa na tle
innych państw zajmują bardzo niskie pozycje pod
względem wdrożonych innowacji organizacyjnych.
Tymczasem przedstawione w artykule działania
przedsiębiorstw, związane z ograniczaniem narażenia pracowników na zarażenie się wirusem
SARS-CoV-2, wykraczają poza standardowe metody zarządzania ryzykiem zawodowym i wpisują się

w definicję innowacji w zakresie bhp. Pierwszą innowacyjną zmianą była dla większości przedsiębiorstw
konieczność przewartościowania tradycyjnego
myślenia o ryzyku zawodowym jako zagrożeniach
związanych stricte z wykonywaną pracą i ze środowiskiem pracy na podejście bardziej holistyczne,
uwzględniające również zagrożenia występujące
niezależnie od wykonywanej pracy. Stąd wśród działań innowacyjnych wdrożonych w polskich przedsiębiorstwach dominuje powszechne stosowanie
przez wszystkich pracowników sprzętów ochrony
układu oddechowego, tj. różnego typu maseczek
i półmaseczek oraz przyłbic (74% przedsiębiorstw),
utrzymywanie dystansu (38% respondentów) oraz
zapewnienie środków dezynfekujących i dezynfekcji
pomieszczeń, niezależnie od tego, czy źródłem zagrożenia są specyficzne warunki pracy, czy też nie.
Efektem nowego podejścia do ryzyka zawodowego jest wdrożenie działań, które w pewnym
stopniu zrewolucjonizowały sposób prowadzenia
biznesu: w 1/5 przedsiębiorstw wdrożono pracę
zdalną oraz zrezygnowano ze spotkań biznesowych
na żywo na rzecz spotkań w trybie online. Dużą rolę
we wdrażaniu innowacji organizacyjnych pełnią
zdobycze technologiczne i szybki rozwój platform
do komunikacji zdalnej. Z oczywistych powodów
w znacznie korzystniejszej sytuacji są przedsiębiorstwa usługowe, którym łatwiej przejść na formę
pracy zdalnej niż przedsiębiorstwom produkcyjnym.
Obecnie należy przypuszczać, że liczba przedsiębiorstw wdrażających innowacje organizacyjne
w Polsce wzrosła, a stosunek tychże przedsiębiorstw usługowych do produkcyjnych uległ zmianie i wyniki wspomnianych badań OECD nie mają
już odzwierciedlenia w rzeczywistości. Trzeba też
podkreślić, że wiosną 2020 r. przedsiębiorstwa zostały postawione przed faktem pandemii COVID-19
i wprowadzanie innowacji – czy to organizacyjnych,
czy technicznych – przebiegało szybko, bez wcześniejszych przygotowań.
Może to świadczyć o dużej rezyliencji polskich
przedsiębiorstw, które w sytuacji kryzysowej potrafiły szybko dostosować się do nowej rzeczywistości
i zapewnić sobie ciągłość działania. Umiejętność
szybkiego zaadaptowania do zmieniających się
warunków i niepewnej przyszłości wydaje się najlepszym sprawdzianem z innowacyjności.
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