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WPROWADZENIE 

Podłożem ludzkich zachowań jest zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, które 

ukierunkowują daną osobę na osiąganie określonych stanów rzeczy i kierują jej działaniami  w taki 

sposób, aby doprowadzić do zamierzonych wyników [25]. Jednym z czynników odpowiedzialnych za 

podejmowanie określonych zachowań są postawy wobec danego zagadnienia, ukształtowane w dużej 

mierze zasobem wiedzy na dany temat. Podstawą wiedzy są informacje i dane, ale w odróżnieniu od 

nich wiedza jest zawsze związana z konkretną osobą, która ją posiada [26]. 

Budowanie u pracowników probezpiecznej postawy względem pracy jest nieodzownym 

elementem kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zgodnie z literaturą 

przedmiotu na kulturę bezpieczeństwa w zakładzie pracy składają się właśnie probezpieczne postawy, 

ogólnie przyjęte normy postępowania w tym zakresie, a także wartości, przypisywane bezpieczeństwu, 

czyli zdrowiu i życiu [7,8, 20]. Za podjęcie przez pracownika określonego działania (np. związanego z 

ponoszeniem wysokiego ryzyka wypadkowego lub chorobowego) odpowiedzialny jest więc nie tylko 

ogólny poziom kultury bezpieczeństwa, ale także postawa pracownika wobec bezpieczeństwa pracy, 

której kształt jest w ogromnym stopniu wyznaczany zasobem wiedzy pracownika na temat ponoszonego 

ryzyka zawodowego.  

 

POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA POSTAW WOBEC BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

Pojęcie postawy nie jest w literaturze jednoznacznie definiowane. D.T. Campbell postawą 

jednostki nazwał „syndrom spójnych reakcji odnoszących się do pewnego zbioru przedmiotów 

społecznych”, przy czym spójność reakcji stanowi w tym przypadku warunek konieczny istnienia 

postawy. Zdaniem D. Katza oraz E. Stotlanda postawa może być definiowania jako „tendencja lub 
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predyspozycja jednostki do oceniania pewnego przedmiotu lub symbolu w określony sposób” [3]. 

Według określenia T. Mądrzyckiego [6] postawa jest względnie trwałą i zgodną organizacją wiedzy i 

przekonań, uczuć i motywów oraz pewnych wzorców zachowania jednostki, związaną z określonym 

przedmiotem lub klasą przedmiotów.  

Do zdefiniowania postawy pracownika względem bezpieczeństwa pracy można posłużyć się 

definicją zaproponowaną przez Miltona Rokeacha, mówiącą, że „postawa jest względnie trwałą 

organizacją przekonań odnoszących się do określonego przedmiotu lub sytuacji, predysponującą daną 

osobę do reagowania na nie w określony sposób”. Stosując analogię, przez postawę pracownika 

względem bezpieczeństwa pracy można rozumieć względnie trwałą organizacją przekonań 

odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy, predysponującą tego pracownika do 

organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny [13]. Zgodnie z opiniami osób 

zajmujących się tą tematyką jednym z wyznaczników tych postaw jest jakość informacji 

przekazywanych pracownikom, w tym także atrakcyjność szkolenia z zakresu bhp dla osób nowo 

przyjętych [19]. 

Zgodnie z podaną w literaturze konstrukcją postawy, w strukturze postaw względem 

bezpieczeństwa pracy można wyróżnić trzy czynniki (zwane także komponentami): emocjonalno-

oceniający (zwany afektywnym), poznawczy oraz behawioralny. Komponent poznawczy prezentuje 

wiedzę jednostki o różnym stopniu pewności, co jest prawdziwe, dobre, pożądane lub co jest fałszywe, 

złe lub niepożądane w przedmiocie postawy. Może go stanowić wiedza pracownika z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarczana przede wszystkim podczas szkoleń. Komponent 

emocjonalno-oceniający zawiera uczucia pozytywne lub negatywne względem przedmiotu postawy. W 

przypadku bezpieczeństwa pracy może to być emocjonalny stosunek pracownika do przestrzegania 

zasad bhp, do informowania go przez pracodawcę o ryzyku związanym z pracą, o zagrożeniach i 

sposobach ochrony przed ich skutkami. Komponent behawioralny wynika z faktu, iż poglądy pracownika 

oraz emocjonalne nastawienie mogą go skłaniać do określonego reagowania, czyli określonego 

zachowania się względem bezpieczeństwa pracy, wyrażonego w formie werbalnej lub w formie czynnej 

(działania). Posiadana wiedza oraz pozytywny nastawienie do wykonywania pracy w sposób 

bezpieczny mogą skutkować takim właśnie zachowaniem pracownika. Z drugiej strony zachowania 

niezgodne z zasadami bhp, pomimo posiadanej wiedzy z tego zakresu, może być wynikiem 

negatywnego nastawienia pracownika, który uważa, że wymaganie wykonywania pracy w sposób 

bezpieczny skutkuje zmniejszoną efektywnością i słabszymi wynikami (co przekłada się bezpośrednio 

na wysokość zarobków).   
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Postawy mogą być pełne i niepełne. W postawie pełnej występują wszystkie trzy komponenty. 

Literatura przedmiotu opisuje postawy, które składają się niemal wyłącznie z nastawień emocjonalno-

oceniających wobec przedmiotu postawy, przy braku wiedzy o nim lub wyobrażeń o jego naturze i braku 

skrystalizowanych dyspozycji behawioralnych. Przykładem może być postawa młodzieży szkolnej 

względem bezpieczeństwa pracy. Mogą mieć pozytywne nastawienie to tego tematu, ponieważ 

domyślają się, jak ważna jest to sprawa, jednak nie posiadają jeszcze wiedzy na ten tematu, ani tym 

bardziej skrystalizowanej dyspozycji behawioralnej. Druga kategoria postaw to takie, w których obok 

komponentu emocjonalno-oceniającego występuje mniej lub bardziej rozbudowany aspekt poznawczy. 

Przykładem może być postawa młodego, niedoświadczonego pracownika, który wziął udział w 

szkoleniu bhp, przygotowanym bez uwzględnienia zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w 

danym przedsiębiorstwie. Pomimo pozytywnego zastawienia do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

pracy, wiedza, jaka otrzymał nie da się przełożyć na bezpieczne  zachowania. Kategoria trzecia postaw 

to takie, w których emocje czy oceny splatają się z pewną mniej czy bardziej skrystalizowaną 

dyspozycją do zachowań, ale nie towarzyszy im wiedza na dany temat. Charakter postaw czysto 

behawioralnych mają często pewne nakazy i zakazy wpojone podczas szkoleń, ale podane bez 

jakiegokolwiek uzasadnienia. Pracownik w określonych sytuacjach zachowa się w sposób bezpieczny, 

gdyż takie zachowanie zostało mu wpojone, ale nie jest to świadomy wybór, wynikający z posiadanej 

wiedzy. Wreszcie kategoria czwarta to takie postawy (pełne), w których istnieją wszystkie trzy 

komponenty. Pracownik z pełną, negatywną postawą względem bezpieczeństwa pracy będzie 

negatywnie nastawiony do przepisów, co przy braku wiedzy z tego zakresu doprowadzi do 

nieprawidłowych zachowań na stanowisku pracy. 

 

POSTAWA WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA PRACY A ZACHOWANIE PRACOWNIKÓW 

Jak twierdzą autorzy publikacji na temat postaw, istnienie w postawie wyraźnie 

skrystalizowanego komponentu behawioralnego, z jasno określonymi celami zachowania i ewentualnie 

środkami do tego celu prowadzącymi, nie oznacza jeszcze, że cel taki będzie realizowany. Zawsze 

bowiem może pojawić się cel konkurencyjny, mający dla danej osoby większe znaczenie lub też 

przeszkody, które spowodują realizację tego celu zbyt „kosztowną”. Tak więc nawet postawy o wyraźnie 

skrystalizowanym elemencie behawioralnym nie zawsze muszą prowadzić do odpowiednich zachowań - 

ponieważ z reguły mają charakter warunkowy. Ich przekształcenie w działanie odbywa się tylko w 

pewnych, określonych warunkach. Pracownicy o pełnej, probezpiecznej postawie względem pracy w 

sytuacji krytycznej mogą odwołać się do własnego systemu wartości, w którym wyżej ponad 
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bezpieczeństwo cenione są: rodzina, zdrowie, praca zawodowa, miłość oraz dobra materialne i wybrać 

zachowanie inne, niż to rozumiane przez niego jako bezpieczne [8]. W praktyce oznacza to, że nie 

wystarczy zbadać i poznać postawę pracownika względem bezpieczeństwa pracy, aby móc trafnie 

przewidzieć jego zachowania. Uzyskany w wyniku badania (zwerbalizowany) obraz pełnej i spójnej 

probezpiecznej postawy względem pracy może w gruncie rzeczy nie zawierać skrystalizowanego 

komponentu behawioralnego, gdyż jest on jedynie wynikiem zadawania pracownikom pytań, których 

sami sobie nie zadawali. Zapytani, czy bezpieczniejszy sposób wykonywania pracy jest mniej wygodny 

lub wolniejszy, w większość przypadków zaprzeczyli, ale zapewne niewielu z nich wcześniej 

dokonywało takiej analizy sposobu wykonywania pracy [11]. W innej sytuacji w postawie może istnieć 

komponent behawioralny, ale o charakterze warunkowym, tzn. pracownicy mają świadomość, że 

zachowaliby się w określony sposób, ale tylko pod pewnymi warunkami, które są dla nich mniej lub 

bardziej oczywiste. Zapytani w trakcie badania postawy, czy podczas wykonywania pracy stosują 

zasady bezpieczeństwa pracy i stosują wymagane środki ochrony indywidualnej, udzielili odpowiedzi 

pozytywnych (bo tak postępowali i są gotowi na takie zachowania w przyszłości), jeżeli jednak w 

hierarchii wartości autotelicznych tych pracowników ponad bezpieczeństwem stoi np. rodzina i dobra 

materialne, a w hierarchii wartości pracy to samo bezpieczeństwo jest mniej ważne niż np. pewność 

pracy, zarobek czy stosunki międzyludzkie, może się okazać, że stając przed koniecznością wyboru, 

odsuną bezpieczeństwo na dalszy plan.  

 

WYNIKI BADANIA POSTAWY WOBEC BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OPINIE NA TEMAT RYZYKA 

ZAWODOWEGO  

Uwzględniając rolę przypisywaną poziomowi wiedzy pracowników i jakości przekazywanych im 

informacji w procesie kształtowania probezpiecznych postaw względem pracy w 2008 r. Centralny 

Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził badanie postaw pracowników 

względem bezpieczeństwa pracy, wyznaczanych przez poziom ich wiedzy (subiektywny i obiektywny), 

wagę przykładaną przez nich do informowania o ryzyku zawodowym, a także subiektywną ocenę 

powodów nieprawidłowych zachowań w pracy [11]. W badaniu wzięli udział przedstawiciele górnictwa, 

przetwórstwa przemysłowego i budownictwa, ponieważ według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego sekcje te zajmują cztery pierwsze miejsca pod względem częstotliwości wypadków przy 

pracy - górnictwo 17,88 osób poszkodowanych na 1000 osób pracujących, przetwórstwo przemysłowe - 

15,63 , rolnictwo - 13,86 oraz budownictwo - 13,09 [24]. Realizacja celów badania objęła ilościowe 



5 

 

badanie 500 pracowników przedsiębiorstw (badanie ankietowe przeprowadzone metodą CATI), jak 

również jakościowe badanie 8 pracodawców (metodą zogniskowanego wywiadu grupowego). 

Dokonując oceny znaczenia informowania o ryzyku zawodowym, związanym z wykonywaniem 

określonego rodzaju pracy, 42% respondentów uznawało to za kwestię bardzo ważną, a 34% - za 

raczej ważną (wykres 1).  

Najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy na temat ryzyka zawodowego związanego z 

wykonywaną pracą było obowiązkowe szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, wymieniane przez 

niemal wszystkich respondentów. Na drugim miejscu, pod względem odsetka wskazań wśród ogółu 

ankietowanych, znalazły się: słowna informacja od przełożonego lub zwierzchnika oraz informacja 

zamieszczona na tablicy lub plakat. Niewiele rzadziej respondenci stwierdzali, iż zostali uświadomieni o 

zagrożeniach występujących na obecnym stanowisku pracy poprzez informację pisemną, której odbiór 

pokwitowali podpisem. Na kolejnym miejscu pod względem odsetka wskazań znalazły się rozmowy ze 

współpracownikami (wykres 2). 

Poszczególne źródła, z jakich ankietowani pracownicy uzyskiwali informacje na temat ryzyka 

zawodowego, zostały następnie przez nich ocenione pod względem skuteczności. Badanie pokazało, 

że metody informowania najczęściej stosowane przez pracodawców (obowiązkowe szkolenia bhp) nie 

są najskuteczniejsze w odczuciu do pracowników. Wyniki dotyczące ogółu ankietowanych wskazały, że 

największy wpływ na rozwój pożądanych zachowań w obszarze bhp miały filmy lub animacje 

wyświetlane w miejscu pracy, słowne instrukcje od zwierzchnika lub osoby nadzorującej pracę 

oraz rozmowy ze współpracownikami. Z kolei najmniejszą skutecznością oddziaływania na 

intensyfikację zachowań promujących bezpieczeństwo pracy charakteryzowały się instrukcje obsługi 

oraz inne niewymagające podpisywania przez pracownika materiały pisemne. 

Odpowiedzi udzielone przez pracowników zatrudnionych w charakterze robotników były 

zbliżone do wyników uzyskanych w ogólnej próbie badanych. Największe znaczenie dla rozwijania 

zachowań poprawiających bezpieczeństwo pracy robotników miały informacje przekazywane 

bezpośrednio przez zwierzchnika, filmy przedstawiające informacje o wypadkach lub animacje 

wyświetlane w zakładach pracy, jak również wymiana informacji z innymi pracownikami. 

Jak więc pokazało badanie źródła informacji najczęściej stosowane, nie zawsze są, w opinii 

odbiorców (pracowników), najskuteczniejsze. Przyczyny takiego stany rzeczy można upatrywać się 

m.in. w niedoskonałości szkoleń z zakresu bhp, wskazywanej przez Państwową Inspekcję Pracy [17]. 

Badanie pokazało natomiast, że największy wpływ na kształtowanie postaw pracowników mają 

komunikaty słowne przełożonego oraz aktywizujące środki i metody wizualizacyjne.  
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PRZEKAZ INFORMACJI O JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA PROBEZPIECZNEJ POSTAWY 

PRACOWNIKÓW WZGLĘDEM PRACY 

Poziom wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy ma ogromne znaczenie dla 

kształtu ich postawy względem tego zagadnienia. Przekazywanie informacji dostosowanych do 

możliwości intelektualnych pracowników, ich potrzeb i oczekiwań jest jedną z podstawowych metod 

zmiany postawy względem pracy na probezpieczną. W literaturze przedmiotu jakim jest socjologia, 

wymieniane są ponadto takie metody, jak: dyskusja, odgrywanie roli (wytwarzanie argumentów 

przeciwnych w stosunku do reprezentowanego stanowiska) i inne metody aktywizacji bezpośredniej, a 

także zmiana warunków społecznych oraz wykonywanych zadań. W psychologii społecznej, dla której 

problematyka postaw jest zagadnieniem równie popularnym, jak dla socjologii, wyróżnia się trzy główne 

mechanizmy kształtowania postawy: internalizację, przymus i identyfikację. Internalizacja występuje 

wówczas, gdy postawa kształtowana jest wyłącznie poprzez atrakcyjność treści dla odbiorcy, 

mechanizm przymusu funkcjonuje w oparciu o spodziewane nagrody lub kary. Z kolei mechanizm 

identyfikacji zachodzi wtedy, gdy człowiek pragnie upodobnić się np. do atrakcyjnej (pod względem 

czynników zewnętrznych lub wiedzy czy kompetencji) dla niego postaci. W obu przypadkach równie 

ważne przy kształtowaniu postawy jest nadawca, podmiot, jak i przedmiot przekazu informacji.  

Przedstawione wyniki badań, a także elementy teorii postaw, dowodzą, że warunkiem 

skuteczności przekazu informacji na temat ryzyka zawodowego jest jej odpowiednie dopasowanie do 

indywidualnych możliwości percepcyjnych pracownika, a także do warunków społecznych panujących w 

przedsiębiorstwie. Niezwykle ważne jest więc uwzględnianie przez pracodawcę struktury społecznej 

przedsiębiorstwa – m.in. składu osobowego pracowników (analiza ze względu na różne zmienne 

socjologiczne, jak: wiek, płeć, staż pracy, kwalifikacje zawodowe i stan zdrowia itp.) czy hierarchii 

wartości i potrzeb informacyjnych pracowników, aby prowadzone działania służące kształtowaniu 

postawy względem bezpieczeństwa pracy przyniosły zamierzony efekt. Źródłem takiej wiedzy mogą być 

wyniki badań czy analiz prowadzonych w przedsiębiorstwie, jak i badań (psychologicznych lub 

socjologicznych) omawianych w literaturze.   

Przykładem takiej wiedzy mogą być wyniki badania w zakresie czynników sprzyjających 

wypadkom przy pracy, które pokazały pewne prawidłowości o charakterze społecznym i 

psychologicznym w tym zakresie. Stwierdzony został np. związek między podatnością na wypadki a 

doświadczeniem zawodowym pracowników. W praktyce oznacza to, że największa cześć wypadków 

przy pracy przypada na osoby pracujące rok i krócej [16, 24]. Pracodawca musi pamiętać, że wstępny 

okres pracy jest trudnym dla pracownika okresem przystosowania się do warunków pracy i nowego 
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środowiska społecznego. Nie znając dobrze swojej pracy, nowy pracownik nie zna związanych z nią 

zagrożeń albo też zna teoretycznie, ale nie jest oswojony ze sposobami ich unikania. Ogromne jest więc 

znaczenie właściwego szkolenia, wyrabiania nawyków zachowania ostrożności, tak aby nie było to 

dodatkową czynnością, ale nierozłącznym składnikiem czynności pracy. A tymczasem zgodnie z 

danymi Państwowej Inspekcji Pracy np. w budownictwie cześć pracodawców nie wykazuje większego 

zainteresowania pracownikami, którzy podejmują pracę po raz pierwszy w życiu i traktuje ich jak 

pracowników z wieloletnim stażem zawodowym. Młody człowiek najczęściej nie ma odpowiedniej 

wiedzy o zagrożeniach, na jakie może napotkać w środowisku pracy, co bezpośrednio wynika z braku 

doświadczenia zawodowego, a także niedoskonałości szkolenia, zwłaszcza instruktarzu 

stanowiskowego [2].  

W procesie kształtowania probezpiecznej postawy pracowników względem pracy równie dużą 

wagę, jak do wiedzy na temat odbiorcy, należy przykładać do kompetencji nadawcy i formy przekazu. 

Treści powinny być więc jednocześnie zrozumiałe (aby budzić zainteresowanie odbiorców), klarowne i 

jednoznaczne, aby nie zostały odrzucone. Nadawany komunikat nie może być zbyt skomplikowany i 

odpowiednio dostosowany do wiedzy oraz możliwości intelektualnych odbiorcy. Ważne też, aby przekaz 

był zindywidualizowany, do czego niezbędna jest szczegółowa wiedza o pracownikach. Należy także 

zwracać uwagę na zgodność przekazywanych treści z wiedzą, jaką posiada na ten temat 

społeczeństwo, aby przekazywane informacje nie zostały potraktowane jako nieprawdziwe.  

 

KOMPETENCYJNOŚĆ PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP A KSZTAŁTOWANIE PROBEZPIECZNYCH 

POSTAW 

W świetle powyższych rozważań warto przyjrzeć się bliżej kompetencjom pracownika służby 

bhp – osoby, której jednym z głównych zadań powinno być kształtowanie probezpiecznych postaw w 

środowisku pracy. Zakres działania służby bhp jest bardzo szeroki. W rozporządzeniu RM z dnia 2 

września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.) 

wymieniono aż dwadzieścia dwa zadania, którym w toku świadczenia pracy powinien sprostać 

pracownik służby bhp. Oczywistym jest więc, że ewentualne standardy nauczania muszą zawierać takie 

treści programowe, które umożliwią realizowanie obowiązków pracownikom służby bhp. Zakres 

tematyczny w procesie kształcenia powinien zawierać  treści różnorodne, związane m. in. z 

problematyką prawa pracy, higieną przemysłową, ergonomią, oceną ryzyka zawodowego ale także z 

psychologią pracy czy metodyką prowadzenia szkoleń. Na podstawie powyższego zasadną wydaje się 

próba określenia sylwetki pracownika służby bhp, jego profilu kompetencyjnego.  Jeśli pytamy o poziom 
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wykształcenia, problem ten w miarę czytelnie, choć nie bez kontrowersji, reguluje § 4 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. nr 109, poz. 704), w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r., 

zmieniającym ww. rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. nr 246, poz. 2468, z późn. zm.).  Zgodnie z 

literą prawa, inspektorem do spraw bhp w przedsiębiorstwie może być osoba posiadająca zawód 

technika bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast stanowiska specjalistów są już przeznaczone 

wyłącznie dla osób z wyższym wykształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo 

absolwentów studiów podyplomowych w tej dziedzinie. Zmiany dotyczące podwyższonych wymagań 

kwalifikacyjnych weszły w życie z dniem 1 lipca 2005 r. Do tamtej pory do uzyskania kwalifikacji 

pracownika służby bhp wystarczyło ukończenie kursu podstawowego w wymiarze 153 godzin. Warto 

przy okazji dodać, że jakość i rzetelność organizowanych kursów, zdaniem samych zainteresowanych 

[5], pozostawiała wiele do życzenia. Przypuszczalnie to właśnie niskie wymagania kwalifikacyjne, brak 

odpowiednich standardów zarówno w dziedzinie nauczania bhp jak i w zakresie ochrony pracy, duża 

dowolność interpretacji przepisów i brak dostatecznej świadomości zagrożeń – doprowadziły przez 

ostatnie dziesięciolecia do silnej deprecjacji zawodu tzw. behapowca. Dziś sytuacja jest zgoła inna – 

rozwój kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, konieczność dostosowania elementów organizacji 

pracy (produkcji) do wymogów unijnych czy wreszcie wzrost świadomości zagrożeń i chęć 

zminimalizowania ryzyka, doprowadziły do dużego zainteresowania problematyką bhp zarówno ze 

strony pracodawców, jak i kandydatów do pracy w służbie bhp. Śledząc politykę zatrudnienia 

przedsiębiorstw, obserwując aktualny, dynamiczny  rynek pracy  bez trudu zauważymy, że nieustannie 

rośnie popyt na „dobrych” specjalistów bhp. Koniecznym jest zatem postawienie pytania: kim jest 

„dobry” specjalista bhp? Jakie posiada kompetencje i jak sprawdzić ich efektywność w praktyce?  

          

W procesie kształcenia, kształcenia kogoś, należy pamiętać, że ma ono dwie strony. Ciekawe 

spostrzeżenia czyni Tadeusz Wawak podkreślając, że kształcąc przekazujemy nie tylko wiedzę, ale 

także kształtujemy osobowość człowieka [23]. Jakość kształcenia kogoś powinna być zatem oceniana 

poprzez pryzmat obu stron pojęcia „kształcić”. Przygotowując do pracy przyszłych specjalistów w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy bez wątpienia przekazujemy im wiedzę potrzebną do 

pełnienia swoich obowiązków w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.). W różnych ośrodkach kształcenia 

ustawicznego proces tego kształcenia przebiega w różny sposób, bez wątpienia jednostki edukacyjne 

dokładają wszelkich starań, aby merytoryczne przygotowanie wykładowców i ich specjalistyczna wiedza 

poparta doświadczeniem zawodowym, sprostały wymaganiom zarówno uczestników procesu 



9 

 

kształcenia, jak i potrzebom rynku. Jednak postawmy pytanie: czy w toku wspomnianego kształcenia 

poruszamy ową „drugą” stronę procesu kształcenia? Czy kształtujemy osobowość przyszłego 

specjalisty bhp w duchu współcześnie rozumianej kultury bezpieczeństwa, której podstawą jest 

wysoka wartość przypisywana zdrowiu i życiu? Kształtowanie takiej kultury wymaga kreowania 

pożądanych postaw w przedsiębiorstwie, dotyczy wszystkich pracowników i ich osobistego 

zaangażowania.          W całym 

procesie kształcenia efekty kształcenia stanowią jeden z zasadniczych elementów, niezależnie od 

dziedziny, jakiej proces ten dotyczy. Zgodnie z definicją sformułowaną w dokumentach Komisji 

Europejskiej (a powstałych w następstwie podpisania Deklaracji Bolońskiej) pojęcie „efekty kształcenia” 

(learning oucomes) oznaczać będzie: „zbiór kompetencji określających co student będzie wiedzieć, 

rozumieć / lub potrafić zrobić po zakończeniu okresu kształcenia” [22]. Ujmując nieco inaczej, efekty 

kształcenia to jasno określona wiedza i kompetencje, jakie student powinien zdobyć, zrozumieć i być w 

stanie zademonstrować po zakończeniu nauki. Efekty kształcenia wyrażają się poziomem kompetencji, 

jakie nabędzie osoba ucząca się. Wg programu Tuning Educational Structures in Europe, kompetencje 

oznaczają dynamiczne połączenie umiejętności kognitywnych i meta – kognitywnych, wiedzy i jej 

rozumienia, umiejętności interpersonalnych, intelektualnych i praktycznych oraz etycznych. 

Kompetencje zatem to  „udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, 

społecznych lub metodologicznych okazywana w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i 

osobistej” [28]. Pracownik służby bhp posiadający, oprócz wiedzy merytorycznej, kompetencje w 

zakresie motywowania pracowników do zachowań bezpiecznych, potrafiący promować bezpieczeństwo 

w pracy jako wspólną ideę wszystkich zatrudnionych, umiejący diagnozować przyczyny pojawiających 

się  w zespole problemów oraz znający zasady efektywnej i skutecznej komunikacji – jest rzeczywiście 

specjalistą w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.  

Przedsiębiorstwa XXI wieku to przedsiębiorstwa wiedzy, które mogą istnieć w dowolnym 

miejscu na świecie: „wirtualne i globalne, małe i duże, w zależności od celów i zadań, dla których 

zostały powołane” [21]. Organizacje takie, przy całej swojej łatwości adaptacyjnej, będą skupiać 

podobnych sobie pracowników: niezależnych, elastycznych, samodzielnych. Do najbardziej cenionych 

umiejętności nowego pracownika zaliczyć więc będzie można przede wszystkim umiejętności 

intelektualne, osobiste i społeczne. Są to umiejętności bliżej związane z osobowością człowieka aniżeli 

z kwalifikacjami zawodowymi, bowiem kandydat do pracy w przedsiębiorstwie XXI wieku z założenia 

potrafi szybko i sprawnie przyswoić wiedzę merytoryczną w zakresie zadań zawodowych. Prawdziwym 

wyzwaniem są te umiejętności, które nazwać można pozazawodowymi. Podobne zdanie reprezentuje 

Danuta Koradecka podkreślając, że techniczna ochrona lat trzydziestych XX wieku (która sprawdziła się 
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w świecie produkcji) musi obecnie ewoluować w kierunku bardziej „miękkich”, wieloczynnikowych i 

złożonych rozstrzygnięć związanych z nowym społeczeństwem – „w kierunku zarządzania wiedzą, 

upowszechniania informacji i indywidualizmu w jej wykorzystywaniu” [4]. Antoni Zając jako cechę 

charakterystyczną dla cywilizacji wiedzy podaje wzajemne przeplatanie się szeroko rozumianej sfery 

kulturowej i materialnej, co w efekcie daje nowe wymiary: gospodarki, organizacji, pracownika [27]. 

Współczesny behapowiec - menedżer  angażuje się w budowanie świadomości na temat 

bezpieczeństwa w pracy, jest otwarty na zmiany, samodzielny w myśleniu lecz pracujący z zespołem. 

Potrafi zarządzać tak projektem, jak i ludźmi kształtując poprzez to wiele innych czynników społecznych, 

które mają ogromny wpływ na efektywność całego zespołu. Może m.in. wpływać na klimat 

organizacyjny, sprawność przebiegu procesów komunikacyjnych, relacje w zespole. Śmiało więc 

możemy określić „nowego” specjalistę bhp współtwórcą kultury organizacji. Należy jednak pamiętać, 

że tylko nieustanne podnoszenie wiedzy, twórcze podejście do rozwiązywania konfliktów oraz zwykła, 

codzienna akceptacja ludzi i ich problemów – mogą wpłynąć na skuteczność działania specjalisty bhp.          

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to zadanie pracodawcy, ale to 

właśnie pracownicy służby bhp powołani są nie tylko do pełnienia funkcji kontrolnych, ale także, a może 

przede wszystkim, do kreowania bezpiecznych zachowań w środowisku pracy. Czy jeden 

zaangażowany pracownik służby bhp jest w stanie zmienić postawy tak pracowników, jak i 

pracodawców względem pojawiających się w środowisku pracy zagrożeń? Przypuszczalnie nie, jednak 

należy pamiętać, że autentyczne (a nie wyłącznie deklaratywne) przyswajanie zasad i norm przez 

pracowników danego zakładu następuje drogą obserwacji zachowań przełożonych, zgodnie z zasadą 

przykładu idącego z góry. Warto zatem ideę kształtowania probezpiecznych postaw uczynić aktualnym 

wyzwaniem współczesnego „behapowca”. 
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Wykresy: 

Wykres 1 – Ocena istotności informowania przez pracodawcę o ryzyku zawodowym, które wiąże 
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Wykres 2 – Źródła wiedzy o ryzyku zawodowym związanym z pracą na obecnym stanowisku  
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