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• Problematyka bezpieczeństwa pracy
• Systemy zarządzania bhp – podstawowe 

założenia
• Przesłanki wdrażania i certyfikacji systemu
• Osiągane/dostrzegane korzyści 
• Bariery, napotykane podczas wdrażania 

systemu
• Podsumowanie 

Plan prezentacjiPlan prezentacji



  

Fakty – na przykładzie przemysłu Fakty – na przykładzie przemysłu 
niemieckiegoniemieckiego

• Co 25 sekund zdarza się wypadek przy pracy
• Każdy wypadek to przeciętnie 3 dni robocze 

pracownika na zwolnieniu lekarskim
• Straty dzienne z tego tytułu: to w przeliczeniu na 

pracownika ok. 500 euro
• W 2004 r. zgłoszono w Niemczech prawie 950 

000 wypadków w pracy, co dało 440 milionów dni 
spędzonych na zwolnieniu lekarskim

• Ponadto dochodzą liczne koszty: postępowań 
sądowych, kar grzywny, zwiększonych składek 
ubezpieczeniowych oraz nieocenione straty 
spadku rynkowego i społecznego wizerunku 
przedsiębiorstwa



  

Stan bhp w Polsce - raport z 2006 r.Stan bhp w Polsce - raport z 2006 r.

• 95 465 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy
(bez rolnictwa indywidualnego)
• W stosunku do roku 2005 wzrost o 13% 
• 3 354 046 dni niezdolności poszkodowanych do pracy
• 49% osób poszkodowanych stanowią pracownicy ze 

stażem pracy maksymalnie 3-letnim
• Najbardziej wypadkogenna sekcja to przetwórstwo 

przemysłowe (39,6% ogółu wypadków)
• Odnotowany wskaźnik częstotliwości to 8,87 (liczba 

poszkodowanych na 1000 pracujących) i był najwyższy 
w górnictwie – 16,77

• Przyznano 1802 renty z tytuły niezdolności do pracy na 
skutek wypadku oraz wypłacono 73 509 jednorazowych 
odszkodowań.



  

Powody, podejmowania działań Powody, podejmowania działań 
zapobiegającym wypadkom i poprawiającym zapobiegającym wypadkom i poprawiającym 

stan bezpieczeństwa pracystan bezpieczeństwa pracy

Źródło: raport : Barometr bezpieczeństwa. DEKRA NORISKO Industrial 2006

25%Uzyskanie przewagi konkurencyjnej

44%Powody etyczne

45%Gwarancja niezawodnej jakości

47%Uniknięcie kar grzywny

50%Ochrona wizerunku firmy

57%Obniżenie składek w branżowych zakładach ubezpieczeń 

70%
Warunki nałożone przez branżowe zakłady
ubezpieczeń/ubezpieczalnie 

75%Okresy przestoju

79%Przepisy 

Odsetek
wskazańMotywy



  

SZBHP – podstawa certyfikacji w PolsceSZBHP – podstawa certyfikacji w Polsce

• Norma PN-N-18001 – pierwsze wydanie 1999 r., 
aktualne z roku 2004

• Norma BS OHSAS 18001:2007 (okres przejściowy 
obowiązuje do 1 lipca 2009r.) 

• Wytyczne norm mają uniwersalne zastosowanie i są 
skierowane przede wszystkim dla organizacji, które 
świadomie dążą do minimalizacji ryzyka zawodowego i 
wszelkich zagrożeń, powstałych w procesie pracy

• System bazuje na podejściu procesowym oraz cyklu 
Deminga, dzięki temu jest w pełni kompatybilny z 
innymi systemami zarządzania

• Certyfikat systemowy jest ważny przez 3 lata



  

SZ BHP - istotaSZ BHP - istota

• System zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy to integralna część ogólnego systemu 
zarządzania organizacją, obejmująca: strukturę 
organizacyjną, planowanie, zakres odpowiedzialności i 
uprawnień, zasady postępowania, procedury, procesy i 
zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, 
realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym do 
zarządzania ryzykiem zawodowym 

• Nadrzędnym celem systemu jest osiąganie ciągłej 
poprawy skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa 
pracy m.in. poprzez minimalizację ryzyka i 
zapobieganie awariom oraz wszelkim zdarzeniom, 
powodującym straty w organizacji

PN-N-18001



  

Po co wdrażać i certyfikować system Po co wdrażać i certyfikować system 
zarządzania bhp?zarządzania bhp?

8Wymagania dostawców

12Wymagania rodzimego koncernu

14Spełnienie wymagań dyrektyw UE

24Wymagania klientów

28Posiadanie systemu przez konkurentów

40Określenie i wdrożenie strategii rozwoju

60Osiągnięcie efektu promocyjnego

72Usprawnienie procesu zarządzania

88Poprawa wizerunku

N = 50 (firmy produkcyjne)

Odsetek wskazań
(%)

Przesłanki wdrażania systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy

Źródło: M.Urbaniak –Przesłanki wdrażania systemów zarządzania cz.1. „Problemy jakości” 06/2006 r. 



  

Kategorie korzyści, osiąganych dzięki Kategorie korzyści, osiąganych dzięki 
certyfikowanym SZBHPcertyfikowanym SZBHP

• Korzyści o charakterze identyfikacyjnym
Certyfikowany system, to: 
 rynkowy wyróżnik firmy i jej produktów 

 element systemu identyfikacji wizualnej organizacji

 kod optyczny zamieszczany w postaci logo np. w 
prospektach reklamowych czy stronach 
internetowych, stymulujący procesy percepcji, 
zarówno pośród nabywców indywidualnych, jak i 
instytucjonalnych



  

Kategorie korzyści, osiąganych dzięki Kategorie korzyści, osiąganych dzięki 
certyfikowanym SZBHPcertyfikowanym SZBHP

• Korzyści o charakterze gwarancyjnym
   Certyfikat systemu, to:
 zobowiązanie do utrzymania określonego poziomu 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 zapewnienie wszystkich stron zainteresowanych o 
profesjonalnym, rzetelnym, odpowiedzialnym 
podejściu organizacji do kwestii zdrowia i życia 
pracowników 



  

Kategorie korzyści, osiąganych dzięki Kategorie korzyści, osiąganych dzięki 
certyfikowanym SZBHPcertyfikowanym SZBHP

• Korzyści o charakterze promocyjnym 
 Komunikacyjna rola certyfikatu jako nośnika 

informacji o kulturze organizacyjnej, stosowanych 
metodach działania i celach organizacji

 Certyfikat systemu zarządzania bhp to czynnik 
stymulujący sprzedaż



  

• Korzyści o charakterze ekonomicznym
 Spadek absencji pracowników, wynikającej z 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 Obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 Minimalizacja wskaźników COPQ, a dzięki temu 

wzrost jakości i wydajności pracy
 Optymalizacja poziomu bezpieczeństwa, 

przekłada się na poprawę osiąganych przez 
przedsiębiorstwo zysków 

 Certyfikowany system to aktywo, brane pod 
uwagę przy wycenie wartości firmy

Kategorie korzyści, osiąganych Kategorie korzyści, osiąganych 
dzięki certyfikowanym SZBHPdzięki certyfikowanym SZBHP



  

Ponadto wdrożenie systemu:Ponadto wdrożenie systemu:

• Ułatwia spełnienie obowiązujących przepisów 
prawnych

• Redukuje ilość i uciążliwość wizyt organów 
kontrolnych

• Przyczynia się do wzrostu świadomości 
pracowników, co bezpośrednio przekłada się na 
poprawę efektywności pracy

• Zaś audity strony trzeciej, poza certyfikatem 
systemowym, generują szereg korzyści, np. 
poprzez wskazanie mocnych i słabych stron 
organizacji



  

Miernikiem skuteczności systemu jest Miernikiem skuteczności systemu jest 
liczba wypadkówliczba wypadków

• Wskaźnik wypadków w zależności od stopnia 
zgodności SZBHP z wymaganiami normy PN N 18001. 
Na przykładzie przemysłu hutniczego 
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Źródło: Podgórski D., Pawłowska Z., Pietrzak L., Nauka i normalizacja w rozwoju i promocji systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach, Problemy jakości, nr 6/2004 



  

Wyniki badańWyniki badań

20Ograniczenie konieczności dodatkowych kontroli jakości przez jednostki nadzorujące

20Wyższe obroty

20Możliwość przystąpienia do przetargów

25Wzrost zaufania pracowników do firmy

30Podstawa do ubiegania się o nagrody i wyróżnienia (jakie?)

35Wzrost liczby zamówień

35Zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów

50Ograniczenie konieczności dodatkowych kontroli jakości przez klientów

50Poprawa relacji z dostawcami

55Poprawa postrzegania oferowanej jakości technicznej 

55Dostęp do rynków zagranicznych 

60Spełnienie wymagań prawnych

60Nawiązanie współpracy z wymagającymi klientami (narzucającymi wysokie wymagania jakościowe)

65Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

65Poprawa oferowanej jakości technicznej

85Poprawa wizerunku firmy

95Spełnienie wymagań klientów

20N

Odsetek wskazań (%)Korzyści, osiągane dzięki certyfikatowi zgodności systemu z normą PN-N 18001/OHSAS 18001

Źródło: Badania własne-2006 r.



  

• Niska świadomość  i brak zaangażowania 
pracowników wszystkich szczebli organizacji

• Trudności operacyjne w spełnieniu wymagań 
normatywnych

• Presja czasu i klientów

• Dewaluacja certyfikatów systemowych

• Koszty: implementacji, utrzymania i doskonalenia 
SZ BHP

Bariery, związane z wdrażaniem Bariery, związane z wdrażaniem 
SZ BHPSZ BHP



  

KosztyKoszty

• Przeprowadzenia przeglądu wstępnego

• Szkoleń

• Doradztwa zewnętrznego

• Opracowania i wdrożenia dokumentacji (czas pracy 
personelu)

• Zakupu niezbędnej infrastruktury

• Certyfikacji i utrzymania certyfikatu 



  

Koszty związane z certyfikacjąKoszty związane z certyfikacją

• Opłata wstępna za rozpatrzenie wniosku i 
wstępną analizę dokumentacji organizacji

• Koszt przeprowadzenia auditu 

• Koszt wydania certyfikatu

• Opłata roczna

• Koszt auditu nadzoru

• Ewentualny koszt odnowienia certyfikatu



  

Koszt certyfikacji zależy m.in. od:Koszt certyfikacji zależy m.in. od:

• Zakresu usługi 

• Wielkości organizacji (ilości osób zatrudnionych)

• Charakteru prowadzonej działalności

• Ilości oddziałów/filii, objętych systemem

• Stwierdzonego stopnia ryzyka

• Stopnia zaawansowania i zgodności systemu z 
kryterium auditu



  

PodsumowaniePodsumowanie

   System zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy stanowi skuteczne narzędzie wspomagające 
i doskonalące funkcjonowanie organizacji, tylko 
pod warunkiem świadomego wdrożenia i realizacji 
postulatów normatywnych przez pracowników 
wszystkich szczebli certyfikowanego podmiotu!



  

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

akraw@uni.lodz.pl


