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Wdra¿anie programu
modyfikacji zachowañ niebezpiecznych
3  4& /* 01&--
9!#&*!"0:!!"# / 01&--#:&0#(&*:(*#&&#.((((:(*
.(/*!(%&*"**:/!-  &*&!*:0#.&#&*!( !".**;/#<:!+!&0* (."/;
/##&*##&#0=+#/+#&#(&*:(*;<:!! (&*>+(*?&*##?!*/!#&*+1&* &0*&**
*!"  (!"#&* *.(/*!( &, * +#1&- !#&# *>  &#0* /#  +(,#&* (!"#&%
.(/*!(!"/!#&*+1&3  4;#/##.&!<!"(!"#&%-
,#?=/#<+ .,*(#&*+###&/(((*,."/ / 01&--&&/1,/!(+/*( @ '-
9+ /(&*##/#!/(##&**&#0*/# &/(*>.*#&*;+0#/**>#.&#1&
zachowañ na jego temat.
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!A!#*.#*# / 01&# *#* C"D.*/A#-C#&D;
 #"A!#AD*# "#!#*#*A#"A""&#+*/!**#&#*/
!#/"*D# *#***!*/#&**(*"## ."D*#$.#""*#&
"*!# -E##&*";"!#/"*/'"D*#@'AG''H/#!I  IGJ9 C4H-
"/#<!&*(!##*. CK/#A / 01&*!#.#*#&*"L/A# @ '- "*!
presents the process of preparation and implementation of the programme in the company, and the results of its assessment in the
#/**##A."D*#N#.D-
 + #%( 3 * , & )4# %-  #*#
, 1 )4!#51( % - + 0112, & )4# &( #4

!"#
9(+,!"0:!!"# / 01&--
(Cementownia O¿arów w Karsach i Cementownia
<#&*!& <#&! E.!(H#:&0ne rozwi¹zania systemowe w obszarze zarz¹dzania
."/-*##;&!*:0#.& <*>/(/+*
naruszania zasad bezpieczeñstwa, czy to wynikaj¹ce
(+!&0*(#0%;!(0/#?/*!" - #blem ten dotyczy zarówno pracowników Grupy, jak
i podwykonawców. W celu zmiany tego stanu rzeczy
/#<># /1.> &#0*   (,(* (uwa¿onych naruszeñ wspomnianych zasad, jednak
*#*:*>#(*>+* #!(+*&!"A+1&Jednym ze skutecznych i zyskuj¹cych obecnie
& #!!#(&*>+(:/#/ #?=/##.1&#niczenia niebezpiecznych zachowañ w miejscu pracy,
<&/#&(*(*,%(&*:(!".(/#?*#
( (*: (!"#&* /(&*!** /(*>.*#&;!(*/(<>!*(&-/#<?!*."&*##-
Wraz z elementami bezpieczeñstwa technicznego
(m.in. zabezpieczanie maszyn, urz¹dzeñ, stanowiska pracy) oraz systemowego (m.in. ocena ryzyka
zawodowego, procedury bezpiecznej pracy, instrukcje
bhp, system zarz¹dzania bhp), metoda behawioralna

/#(&+#/+#&/#<?!*#.(/*!(%&/!&/(*>.*#&*XYZ9/#<?!* ."&*#;/#(*
(&*:(*.(/#?*#(#A*+!<:(!"#&%
(tj. przekazywaniem nagradzaj¹cej lub koryguj¹cej
informacji zwrotnej, dotycz¹cej obserwowanego
(!"#&*H;/#&(**>*!"#.&!<**(>-9 *+1!" /(*>.*#&!" *(#&
s¹ nie tylko zachowania ryzykowne, lecz tak¿e te
.(/*!(;+1*>/# <- +++/#
/##*=?&*##?=/!#&*+1&;/#(*#+  
.(/*!(%&/!*/(!*&(*,= *Elementem procesu poprawy bezpieczeñstwa
/!&/(*>.*#&*;*#(&*(&*:(
(/#*."&*#*;<#A*+!<?##&*+/!-)&(>**&*+1&#.&!<*
i uwag zg³aszanych przez pracowników do prowadze*(*,%/&!(!"&/(*>.*#&*#&#(*
znaczenia „oddolnych uwag” dla kierownictwa przed*>.*#&*/##*(0#&*/!#&*+1&
w realizowany program behawioralny. Pokazuje bowiem, ¿e wysi³ek pracowników nie poszed³ na marne.
#<+."&*#+0#(#&#/#&*.=
#/!#&&/#(.#(( &(>**
/!A*+*+#+#/(*>.*#&-]+/#+( <:

#?&*!(*/#+*!"/(*>.*#&!"/#<+
."&*#/(< <:&*>!10A#G/(+,
projektów realizowanych w przez cz³onków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przedstawiono w wydanym
w 2016 r. poradniku dobrych praktyk [2]) i w efekcie
.&<: 10* (&-9 /(*>.*#&!"
funkcjonuj¹: systemy obserwacji zachowañ niebezpiecznych w organizacji, systemy BBS ('"D*# @
Based Safety; patrz art. s. 10), programy obserwacji
bezpieczeñstwa zachowañ, czy programy audytów
."&*#!"-9 <!" /(*>.*#&!"
/*</&(*>/(<>!*A*#(#A**.(/*!(%&
opartego na obserwacji zachowañ, &*!"$.(pieczeñstwa opartego na zachowaniach.
(&!"/(<>#/#<?!*."&*#ralnego s¹ prowadzone tzw. audyty behawioralne,
czyli obserwacje zachowañ. Projekty z tego zakresu
*(#&&/(*>.*#&!"/((
  !"# !$ %&#& '&czy, nazwano programami modyfikacji zachowañ
niebezpiecznych [3, 4]. Wyniki badañ prowadzonych
& @ '&Y-/#+(,;0&/(*>.*#&!" /# ."&*# <!(>?!*< +#<rzone s¹ z prowadzeniem obserwacji zachowañ [5].
*(0*<+#/(<>#/#<?!*!(-
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OTWÓRZ OCZY
NA BEZPIECZEŃSTWO
P RZYGLĄDAJ SIĘ
A NGAŻUJ SIĘ
T ROSZCZ SIĘ
R OZMAWIAJ
Z WRACAJ UWAGĘ

   C         .A.

E#-](/+1&/# <:!!"/#3  4G/+!*
/( / 01&--;(< +H
9)  - ) ( #( # * ) :9;<=>: #*#
0)
( # () * ) ?#! @A B#C ;, ;%#" . 92

zewnictwa, w ka¿dym z takich programów chodzi
##*:*>!*! ;+1<(*<(**!(.
wypadków przy pracy i urazów z nimi zwi¹zanych
przez ograniczenie ryzykownych zachowañ.
9#. !#&*!" / 01&--/##&*##(&#0=+#/+#&#(&*:(*;
+1#A+*,#.=(&*>+(*?&*##?!*
pracowników i ich uwra¿liwienie na zachowania
niebezpieczne, zarówno w³asne, jak i kolegów. Jest
nim program modyfikacji zachowañ bezpiecznych
/!#&*+1&3  4;+1.,*(#&*+###&/(((*,."/ / 01&--;
(&/!*+/1&(&>(!"( @ 'Celem artyku³u jest omówienie tego programu,
+0/(&**&,?!*&#/##. +(,towania takich czynników organizacyjnych, jak: za0#&*+*#&*!&;(+#*;?&*##?=
zagro¿eñ i komunikowanie tematyki bezpieczeñstwa
pracy, pozwalaj¹cego na skutecznego wdro¿enie programu. Przedstawiono za³o¿enia i etapy wdro¿enia
programu oraz wyniki badania ankietowego, którego
celem by³a ocena programu przez obserwatorów.

 $     %&
#3  4.,&0&&1!"/!"-
*/(?&*!<:!/*&( (*!".,#
zapewnienie sprawnej komunikacji w ramach realizowanego projektu i to na wszystkich poziomach zarz¹dzania
&/(*>.*#&*;+0(0#&*&*(#wany projekt zarówno najwy¿szego kierownictwa, jak
*.(/#?*#(# -9/*&(/*/#<+ 
po³o¿ono nacisk na odpowiednie przygotowanie obserwatorów przez podniesienie ich kompetencji spo³ecz!"G&+# *+!<!"H;+0(&*>+(*
wiedzy na temat zachowañ pracowników. W drugim
/*+#!#&#*>#/!#&* *&#0* 
(>(*&/#<:!!"/#&(*#.&!<*
i rejestrowanie ich wyników.
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0#&* <&0(# +*#&*!&
jest uznawane, zarówno przez teoretyków, jak
i praktyków zarz¹dzania, za warunek konieczny
+ !(#((:(*."/- < <##(&*ciedlenie m.in. w wymaganiach PN-N-18001:2004,
dotycz¹cej systemów zarz¹dzania bhp, gdzie
(&!*> &>;03&! #*:*>!* +! 
w postaci wdro¿onego i skutecznie funkcjonuj¹cego
systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹
pracy najwy¿sze kierownictwo organizacji powinno
&+(&= * * &*#!( /(&1(&# #(
zaanga¿owanie w dzia³aniach na rzecz bezpieczeñstwa i higieny pracy” [6].
0#&* /(&*!** <&0(#
+*#&*!& & *(!<> /#  ."&*##& /* 01&*#*!(,#*><*
# (/&** ?#+1& A*#&!"; !"nicznych oraz kadrowych do realizacji programu
&/(*>.*#&*;/#,#*!"+&
udziale w spotkaniach realizowanych w ramach
wdra¿anego programu.
9# **=; 0 /(  / 01&
-##.*?!*(0#&,*>&<#/##&*;
/(&*!*+*#&*!&?*#**0(#
(!(.(#*&,:!(*,&*(!<>GA#-H-
)## .#&*; 0 #.&#* (!"#&%
/!#&*!(!".>:&,?*/(&*!*+
+*#&*!(<;&##./& <:!.(/#?*
nadzór nad pracownikami, których zakres obowi¹zków zosta³ rozszerzony o obserwacje zachowañ
/!#&*!(!"- (>(* * (!(1, /#! 
zwi¹zane z obserwowaniem i rejestrowaniem
zachowañ bezpiecznych i niebezpiecznych zosta³y
wypracowane wspólnie, na warsztatach, w których uczestniczyli wszyscy przyszli obserwatorzy.
#/ /#<?!**,#(/&*=+
(0#&*+*#&*!&?*#**0(#
(!(.#(+!/!<>*(#&#/# ####./& <:!.(/#?*(1
nad pracownikami zosta³y zobowi¹zane do prze/#&(*** <<#.&!<***>!(nie oraz jej udokumentowania za pomoc¹ specjalnie
przygotowanej platformy elektronicznej. W ten
/#1.#*:*>#/,*&*#!((0#&*
kadry kierowniczej na ka¿dym szczeblu zarz¹dzania.
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Jednym z warunków ( 8!  ca³ego przed*>&(*>!*;#!(# (0*##<#/#&#(*;
by³o zapewnienie mo¿liwie pe³nej wiedzy na temat
ró¿nych form realizacji programów modyfikacji
zachowañ niebezpiecznych, ich przebiegu, sposobów oddzia³ywania na pracowników oraz metod
komunikacji z nimi. Wszyscy przyszli obserwatorzy,
&*>!/(&*!*++*#&*!(<?*#
i ni¿szego szczebla, uczestniczyli w cyklu 7 szkoleñ,
przeprowadzonych w formie warsztatowej. W celu
/#+?*(!(*/# 3  4&A**
oraz roli, któr¹ spe³niaj¹ przedstawiciele kadry kierowniczej, podczas pierwszego szkolenia skupiono
*> ?&*#** #.&##/#!(&<:!<
 *!" #/#&*(*#?!* /&< ( (*,*
w obszarze bhp.

'*#:! /# &> /!A*+> /#1& #tycz¹cych modyfikacji niebezpiecznych zachowañ
podczas kolejnych warsztatów, skoncentrowano
*> < 0 .(/#?*#  &/!*  #.&#1&
(!"#&%- !&(1&/(<>#/#***
kompetencji przywódczych w zakresie bhp, kompetencji komunikacyjnych, motywacji w zakresie
bezpieczeñstwa, a tak¿e podniesienie poziomu
wiedzy z zakresu kszta³towania kultury bezpieczeñstwa pracy.
Kolejne warsztaty s³u¿y³y stworzeniu i doskonaleniu systemu rejestrowania, analizowania i rapor#&*(!"#&%- #!(*+&!"(<>=
w grupach identyfikowano niebezpieczne zachowania pracowników, a tak¿e wypracowano zasady
ich rejestrowania, analizowania i raportowania.
9/##.<A#*&#0###/!#&(>(*
(do rejestrowania i analizy zachowañ niebezpiecz!"H*#+###*(!<>/# -#*!(
by³o bowiem anga¿owanie zespo³u obserwatorów
na ka¿dym etapie realizacji programu i wypracowanie
&/1*(***(.>!"#(&*:(%-
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Podstawowym celem programów behawioralnych jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy
i urazów zwi¹zanych z prac¹ poprzez ograniczenie
liczby ryzykownych zachowañ. Co jednak warte
/#+?*; #+#&: +#(?!*: &*+<:!:
( &0* +*!" /#1& & /(*>.*#stwach jest usprawnienie komunikacji w zakresie
bezpieczeñstwa pracy w ca³ej firmie. Jednym
z elementów programu jest bowiem przekazywanie
informacji nagradzaj¹cej (pochwa³a za bezpieczne
zachowanie) lub koryguj¹cej (zwrócenie uwagi
*/&*,#&#?=H*A#!<*(&#<;#!(:!<(!"#&**>&/!#*!(#?!* /#&(* +*!" (*,% #wodz¹ m.in. wyniki badañ CIOP-PIB przeprowadzonych w 2015 r. wskazuj¹ce, ¿e w du¿ych przed*>.*#&!"<**/,Y/!#&*+1&
/((<*>#(&!* &*+##;<?*!*
*/&*,#&#&+# <:/!>XZ-#&*>!<;<+
/#+(,.**!+;#**'D;
wiele osób ma powa¿ny problem z proszeniem o po#!;!#(/&#?!*:#!(+0/%#/#
z zakresu bezpiecznego sposobu wykonywania pracy
XZ- * !<#*(#&*/(+(&**A#!<*
zwrotnej na temat zachowañ pozwala zatem rozwi¹(=/#.&/(*>.*#&*Komunikacja jest procesem wytwarzania, przekszta³cania i przekazywania informacji, prowadz¹cym do kszta³towania lub zmiany wiedzy, postawy
lub zachowañ [8]. W programie behawioralnym
3  4 (*,* +# *+!< *(#&#
na dwóch poziomach: strategicznym i operacyjnym.
Na poziomie strategicznym celem komunikacji by³o
przekazanie wiedzy wszystkim cz³onkom organizacji
(na ka¿dym jej poziomie) z zakresu planowanych
(*,%- K(*,* /#<#& & !" +/***A#!<<&/*,/##!<>/# 
&?1/(&*!**/(*>.*#&#(&/1,/!#&*+1&;(!">!<:!*!"#(0#&**>-
W celu realizacji tego za³o¿enia zaprojektowano
logo, tytu³ oraz has³o, które pozwoli³y na jednoznaczne identyfikowanie programu. Logo wi¹za³o
*>( ,/# #(<#",3 &1(
oczy na bezpieczeñstwo”.
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G--H;<(!(&*>+(#+G--H/((,;
¿e w ich przypadku wdro¿enie programu przyczyni³o
*>#(&*>+(*/!/!<*(#0%&>/ <:!!"
&?##&*+ /!#((!"#&%/!#&*+1&#0/(/ (!(=;0/(#!& <#&! 
<*>(**/#!"#:*!##*<*0
&!"+  #*(!<<;&(!(1#?!*/#zytywnym efektem mniej sformalizowanych, w oczach
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9! &(#!**+# *+!<*/# &?1
grupy obserwatorów przeprowadzono tak¿e dwa seminaria (rozpoczynaj¹ce i koñcz¹ce wdra¿anie programu),
podczas których omówiono za³o¿enia i przebieg oraz
+#%!#&&*+*-K#+#&##/!#&#.* 
dotycz¹ce przebiegu programu. Obserwatorzy zachowañ byli tak¿e na bie¿¹co informowani o efektach
dzia³añ (w zakresie modyfikacji warunków pracy).
/#(*#*#/!<+# *+!<*>(
obserwatorami a pracownikami wspiera kszta³towa**#A*+!<>(!"#&%-0<#.&!<*#&rzyszy udzielanie informacji zwrotnej, której efektem
.=+##&*(!"#&%*.(/*!(!"
 . (!">!* # (!"#&% .(/*!(!"- *+
**>!/#&#0* #/++*/(*>.*#&
/# 3  4/(/#&(###*#&:+*>;&+1< !(*!(,&*>+(#?=#.&#1&
(!"#&%&#.& #+*(!<!"GY#1.& <#&cu i 43 w Karsach). Wyniki badania ankietowego po+( <:;0&(!#&<&*>+(#?!*/(/+1&
reakcja obserwatorów na zauwa¿one niebezpieczne
zachowania by³a praktykowana (rys. 1.), w nieco
*<( #/*  (? /(+(& ., /#(tywne komunikaty zwi¹zane z zaobserwowaniem
bezpiecznego zachowania pracowników (rys. 2.).
# 3  4 (#&#!#&, 1&*0 /#&*& /* 01&-- ; #0liwiaj¹cego zg³aszanie obserwacji poprawiaj¹cych
.(/*!(%&# #: +#*!(:- #*
z za³o¿eniami system jest przyjazny i ³atwy w obs³udze, pozwala obserwatorom na szybk¹ komuni+!<>(** !(*+*/# -)#0*&*
ponadto zarejestrowanie zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych zachowañ pracowników Grupy
01&--#(A*/#&+#&!(!"System umo¿liwia te¿ wprowadzanie danych
dotycz¹cych zaobserwowanych zachowañ pracowniczych, zarówno niebezpiecznych, jak i bez/*!(!" #(   ?##&*+ /!;  +0
*A#!<* # /#<>!" (*,*!" +# <:!!";
.>:!!" A+ #.&!<*-  ( #.&#1& * (,(, /#.1& ( #>/
do oprogramowania i wprowadzaniem wyników
swojej obserwacji do systemu.

 "() . ) $ /
Wyniki wdro¿enia i oceny realizacji programu
."&*##G-Y-@-H<:/#&>;.&*(*=;0&#. #(*,!"(##&## +#&#
 0G/#H(#( **/#(.<#
*(!<*; !"#!*0 (. 0 #=; 0 (*,
& <#&!  &/, &*#!(* /*<- # 
tamtejszych obserwatorów oceni³o realizowany
/# <+# /#(. &  /* 01& --



Obie cementownie s¹ dopiero na pocz¹tku
drogi realizacji programów modyfikacji zachowañ
*.(/*!(!"*$<+/#+(,&*+*.*$
w obu zak³adach jest jeszcze wiele obszarów wyma<:!!"#+#*-]+0(./((=;
¿e wdra¿any przez zaledwie rok program ju¿ dzisiaj
przynosi wymierne efekty.
</(?&*!&+ !(#?!*!,#
/(*>&(*>!* < &#+ +&#?= #.watorów, która daleko wykracza poza minimalne
wymagania stawiane im przez kierownictwo spó³ki,
!(* #*!(* *> # #+#&* /(( *!"
<<#.&!<***>!(*Faktyczne rejestrowanie zachowañ pracowników
wystartowa³o w listopadzie 2015. Po roku funkcjo#&*/# #0?*,#/#&*(*=<#
+ !(#?=**>!(*!(.(,(!"#.&cji wzros³a z ok. 20 do blisko 110, aby na koniec 2016
#+ (+:=*>&*+*Y#.&!<*-
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obserwacji bezpiecznego zachowania jest ustne przekazanie pochwa³y lub
innego pozytywnego komunikatu?”
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w ramach III etapu programu wieloletniego „Poprawa bez- program obserwacji behawioralnych jest potrzebny w Grupie O¿arów?”
pieczeñstwa i warunków pracy”. CIOP-PIB, Warszawa 2015
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