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Dostosowanie Systemów
DK\déNdKXSK,2:NYac^cMdXcMR
acXSUKTéMcMRdXY\Wc3=9.3=
0Y^ZVSXQ,SQ]^YMUZRY^Y

Trwaj¹ce od 2013 roku prace nad przygotowaniem nowej normy miêdzynarodowej dla Systemów Zarz¹dzania
,2:3=99MM_ZK^SYXKVROKV^RKXN]KPO^cWKXKQOWOX^]c]^OW]p<O[_S\OWOX^]aS^RQ_SNKXMOPY\
_]OaMRYNdéYLOMXSOaY]^K^XSO^KZ9MdOU_TO]SýŜOXYaKXY\WKdY]^KXSOYZ_LVSUYaKXKa\YU_"
.Y]^Y]YaKXSO=c]^OW¸aDK\déNdKXSK,OdZSOMdOħ]^aOWS2SQSOXé:\KMc=D,2:NYacWKQKħXYaOTXY\Wc
bêdzie wymaga³o dok³adnej analizy ju¿ wdro¿onych procesów i praktyk zarz¹dzania. W artykule przedstaaSYXYYQ¸VXé]^\_U^_\ý=c]^OW_DK\déNdKXSK,2:aONĥ_QXYaOTXY\WcSda\¸MYXY_aKQýXKacWKQKXSKa
YNXSO]SOXS_NYacL\KXcMRZ\YMO]¸adK\déNdKXSKLOdZSOMdOħ]^aOWSRSQSOXéZ\KMcU^¸\OdY]^Kĥc\Yd]dO\dYXO
V_L_]dMdOQ¸ĥYaSYXOa]^Y]_XU_NYacWKQKħPY\W_ĥYaKXcMRaXY\WKMRYLOMXSOS]^XSOTéMcMR
=ĥYaKUV_MdYaO$]c]^OWdK\déNdKXSKLRZXY\WcZ\YMO]cdK\déNdKXSK3=9
9=27KXKQOWOX^=c]^OW]KNT_]^WOX^^YaK\N]\O[_S\OWOX^]YP^RO3=9.3=]^KXNK\N]
>RS]S]^ROPSXKVZ_]RPY\^ROXOa9MM_ZK^SYXKV=KPO^c2OKV^R]^KXNK\N3=99MM_ZK^SYXKVROKV^RKXN
]KPO^cWKXKQOWOX^]c]^OW]p<O[_S\OWOX^]aS^RQ_SNKXMOPY\_]Owhich has been under preparation since
3^S]aSNOVcObZOM^ONPY\^ROXOa]^KXNK\N^YLOZ_LVS]RONSX"K^^ROVK^O]^>ROKNT_]^WOX^YP^RO9=2
7KXKQOWOX^=c]^OW]^Y^RO\O[_S\OWOX^]YP^ROXOa]^KXNK\NaSVV^KUOK^RY\Y_QRKXKVc]S]YP^ROKV\OKNcSWZVOWOX^ONZ\YMO]]O]KXNWKXKQOWOX^Z\KM^SMO]>ROK\^SMVOZ\O]OX^]KQOXO\KV]^\_M^_\OYP^RO9=27KXKQOWOX^
=c]^OW]SXKMMY\NKXMO^Y^ROXOa]^KXNK\NKXN_XNO\VSXO]\O[_S\OWOX^]]ZOMSPSM^YMRY]OX9=2WKXKQOWOX^
Z\YMO]]O]pOS^RO\L\YKNOXONY\\OPSXONSX\OVK^SYX^Y\O[_S\OWOX^]PY\WONSX^ROZ\O]OX^VcObS]^SXQ]^KXNK\N]
5OcaY\N]$9=2WKXKQOWOX^]c]^OW]^KXNK\N]WKXKQOWOX^Z\YMO]]O]3=9

Wstêp
:Ya]dOMRXSO _dXKTO ]Sý ŜO ZSO\a]dé a ļaSOcie norm¹ krajow¹ odnosz¹c¹ siê do Systemów
DK\déNdKXSK ,OdZSOMdOħ]^aOW S 2SQSOXé :\KMc
=D ,2: LcĥK YZ\KMYaKXK a \YU_ ##  XY\WK
L\c^cT]UK,="" zawieraj¹ca wytyczne do projektowania i wdra¿ania takich systemów w sposób
umo¿liwiaj¹cy ich integracjê z ogólnym systemem
dK\déNdKXSK Z\dON]SýLSY\]^aOW :YNYLXO XY\Wc
przeznaczone do dobrowolnego stosowania, opracowano i ustanowiono równie¿ w innych krajach,
a^cWa:YV]MOA]UKVSWSýNdcXK\YNYaOTaKŜXé
\YVýaZ\YWYaKXS_SaN\KŜKXS_=D,2:YNQ\caKTé
ac^cMdXO 3699=2  EG YZ\KMYaKXO Z\dOd
7SýNdcXK\YNYaé9\QKXSdKMTý:\KMc79:U^¸\O
odnosz¹ siê zarówno do szczebla krajowego, jak
i przedsiêbiorstwa, i maj¹ wspomagaæ organizacje
aOaN\KŜKXS_=c]^OW¸aDK\déNdKXSK,2:A:YV]MOac^cMdXO79:]é^\KX]ZYXYaKXOXKZYdSYW
U\KTYacZYZ\dOdXY\Wc]O\SS:88"EG
D LKNKħ acXSUK ŜO NY]^Y]YaKXSO =D ,2:
NYacWKQKħdKaK\^cMRa^cMRXY\WKMRaZĥcaK
zazwyczaj na poprawê procesów zarz¹dzania

oraz wyników osi¹ganych w tym obszarze [4-6].
Jednak nawet w przypadku tych przedsiêbiorstw,
a U^¸\cMR dQYNXYļë =c]^OW¸a DK\déNdKXSK ,2:
z wymaganiami norm potwierdzono odpowiednimi
certyfikatami, ocena wielu procesów pozostaje niedKNYaKVKTéMK.Y^cMdc^YXKTMdýļMSOT$Z\dca¸Nd^aK
wspó³udzia³u pracowników, a tak¿e planowania
NdSKĥKħY\KdZYWSK\_P_XUMTYXYaKXSKSY]SéQKXcMR
wyników [7-9].
<¸aXYMdOļXSO YN NKaXK da\KMK ]Sý _aKQý
XK ZY^\dOLý SX^OQ\YaKXSK =D ,2: d ]c]^OWKWS
dK\déNdKXSK ļ\YNYaS]UYaOQY S ]c]^OWKWS dK\déNdKXSK TKUYļMSé 8Y\Wc NY^cMdéMO ^cMR Na¸MR
Y]^K^XSMR 3=9 #$ Y\Kd 3=9 $
zosta³y w ostatnich latach dostosowane do dy\OU^ca 3=93/- EG U^¸\O YU\OļVKTé SMR TONXYVS^é
strukturê, zakres wspólnego tekstu, podstawowe
terminy i definicje, a tak¿e tytu³y podrozdzia³ów.
>KUSO ZYNOTļMSO WK XK MOV_ _ĥK^aSOXSO aN\KŜKXSK
dKaK\^cMR a XY\WKMR acWKQKħ S SX^OQ\YaKXSK
systemów zarz¹dzania w ró¿nych obszarach.
A  \YU_ 7SýNdcXK\YNYaK 9\QKXSdKMTK 8Y\malizacyjna uzna³a za celowe opracowanie normy
miêdzynarodowej równie¿ dla Systemu Zarz¹dzania

,2::\dOaSN_TO]SýŜOXYaKXY\WKdY]^KXSOYZ_blikowana w 2018 roku. Dostosowanie jej struktury
do ogólnej struktury norm dotycz¹cych systemów
dK\déNdKXSKZYaSXXY_ĥK^aSëSX^OQ\YaKXSO=D,2:
d]c]^OWKWSdK\déNdKXSKTKUYļMSéSdK\déNdKXSKļ\YNYaS]UYaOQY8Y\WKTO]^YZ\KMYacaKXKdWcļVé
o wszelkiego rodzaju organizacjach, niezale¿nie
YN aSOVUYļMS Y\Kd \YNdKT_ NdSKĥKVXYļMS DKaSO\K
acWKQKXSK S ac^cMdXO NY^cMdéMO =D ,2: U^¸\c
ma byæ projektowany i wdra¿any z uwzglêdnieniem
kontekstu organizacji, czyli czynników wewnêtrzXcMR S dOaXý^\dXcMR aZĥcaKTéMcMR XK ZYNOTļMSO
NYYU\OļVKXSKSY]SéQKXSKMOV¸a
:\dc YZ\KMYacaKXS_ XYaOT XY\Wc acUY\dc]^KXY NY^cMRMdK]YaO NYļaSKNMdOXSK daSédKXO
z wdra¿aniem i ocen¹ Systemów Zarz¹dzania
,2:4_ŜXKa]^ýZSOZYNU\OļVYXYŜOSNOX^cPSUKMTK
dKQ\YŜOħ YQ\KXSMdKXSO \cdcUK S UYXMOX^\YaKXSO
]SýXKY]SéQKXS_dQYNXYļMSdacWKQKXSKWSXSOac]^K\Mdc NY ]^aY\dOXSK ]U_^OMdXOQY =D ,2: QNcŜ
UV_MdYaOdXKMdOXSOWKTé^_$dKKXQKŜYaKXSOļaSKNYWYļë\OKQYaKXSOSKU^caXOa]ZK\MSOXKTacŜszego kierownictwa oraz wspó³udzia³ pracowników
i ich przedstawicieli.
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5YX^OU]^Y\QKXSdKMTS

Celem artyku³u jest prezentacja ogólnej struktury
=c]^OW_DK\déNdKXSK,2:aONĥ_QZ\YTOU^_XYaOT
XY\Wc 3=9.3=  i9MM_ZK^SYXKV ROKV^R
KXN]KPO^cWKXKQOWOX^]c]^OW]p<O[_S\OWOX^]
aS^R Q_SNKXMO PY\ _]On, zatwierdzonego w lipcu
2017 r., a tak¿e zwrócenie uwagi na wymagania
stawiane w normie tym procesom zarz¹dzania,
w przypadku których zosta³y one rozszerzone lub
_]dMdOQ¸ĥYaSYXOa]^Y]_XU_NYacWKQKħPY\W_³owanych w normach obecnie istniej¹cych. W wielu
organizacjach, równie¿ takich, w których wdro¿ono
T_Ŝ=D,2:Z\YMO]c^OLýNéW_]SKĥcLcëXKXYaY
zaprojektowane lub znacznie udoskonalone.

Zakres Systemu Zarz¹dzania BHP

:VKXYaKXSO

.Y]UYXKVOXSO

Przywództwo i wspó³udzia³
pracowników

Wsparcie
i funkcjonowanie

Ocena wyników

9Q¸VXK]^\_U^_\K=D,2:
wed³ug projektu nowej normy
7YNOV=D,2:YZS]KXcaZ\YTOUMTOXYaOTXY\Wc
opiera siê na koncepcji ci¹g³ego doskonalenia. Jego
struktura jest niemal taka sama, jak struktura modeli
]c]^OW¸a dK\déNdKXSK TKUYļMSé Mdc dK\déNdKXSK
ļ\YNYaS]UYaOQYYZS]KXcMRaXY\WKMR3=93]^Y^Xé
ró¿nic¹ jest umiejscowienie w centrum tego modelu,
obok przywództwa najwy¿szego kierownictwa,
wspó³udzia³u pracowników (rys.), który jest szczeQ¸VXSOaKŜXcaUYX^OUļMSOdKZOaXSOXSK]U_^OMdXYļMSadK\déNdKXS_LOdZSOMdOħ]^aOWSRSQSOXéZ\KMc
Do podstawowych procesów Systemu Zarz¹dzania
,2:YLYUZ\dca¸Nd^aKSa]Z¸ĥ_NdSKĥ_Z\KMYaXSU¸aXKVOŜé$ZVKXYaKXSOKa]dMdOQ¸VXYļMSNdSKĥKXSK
aMOV_KXKVSdcSYMOXc\cdcUKS]dKX]YU\OļVKXSOMOV¸aSZVKXYaKXSOSMRY]SéQXSýMSK%a]ZK\MSOYLOTW_j¹ce zapewnienie zasobów, kompetencji, rozwijanie
ļaSKNYWYļMSdKZOaXSOXSO]U_^OMdXOTUYW_XSUKMTS
S_NYU_WOX^YaKXcMRSXPY\WKMTSXK^OWK^=D,2:%
funkcjonowanie, w tym planowanie operacyjne
NdSKĥKħ S XKNdY\YaKXSO Z\YMO]¸a dK\déNdKXSK%
YMOXKOPOU^¸aNdSKĥKVXYļMSa^cWWYXS^Y\YaKXSO
pomiary, analiza i ocena osi¹ganych wyników, audyt
aOaXý^\dXcY\KdZ\dOQVéNdK\déNdKXSK%NY]UYXKVOXSOU^¸\OQYZYN]^KaéTO]^KXKVSdKXSOdQYNXYļMS
i dzia³ania koryguj¹ce.

Zrozumienie kontekstu organizacji
AXY\WKMR3=9NY^cMdéMcMR]c]^OW¸adK\déNdKXSKaZ\YaKNdYXYZYTýMSOiUYX^OU]^_Y\QKXSdKMTSn
definiowane jako kombinacja czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych, które mog¹ wp³ywaæ na poNOTļMSOorganizacji do ustalania i osi¹gania celów [11].
<¸aXYMdOļXSOaVS^O\K^_\dONY^cMdéMOTdK\déNdKXSK
YNaSOV_VK^_ŜcaKXOTO]^YU\OļVOXSOiY^YMdOXSOY\QKXSdKMTSnNOPSXSYaKXOTKUYdLS¸\MdcXXSU¸aSZ\YMO]¸a
U^¸\OYNNdSKĥ_TéXKY\QKXSdKMTýa]ZY]¸LLOdZYļ\ONXS
SZYļ\ONXSEGKaSýM]^KXYaSéNOPKM^Y kontekst
Y\QKXSdKMTSa\Yd_WSOXS_XY\W3=9
DQYNXSOdacWKQKXSKWSXY\Wc3=9Y\QKXSdKMTKZYaSXXKYU\OļVSëMdcXXSUSdOaXý^\dXOSaOaXý^\dXO
istotne w odniesieniu do celu jej dzia³ania oraz takie,
U^¸\OaZĥcaKTéXKdNYVXYļëY\QKXSdKMTSNYY]SéQXSýMSK
dKWSO\dYXcMRacXSU¸aNdSKĥKXSK=D,2:D\Yd_WSOXSO
organizacji i jej kontekstu w sposób zgodny z wymaganiami normy mo¿na osi¹gn¹æ za pomoc¹: identyfikacji
stron zainteresowanych dzia³aniami organizacji w zakre]SOLRZY\KdYU\OļVOXSKSMRZY^\dOLSYMdOUSaKħU^¸\cMR
]ZOĥXSOXSOTO]^S]^Y^XOaUYX^OUļMSOd\¸aXYaKŜYXOQY
\YdaYT_Y\QKXSdKMTS%SNOX^cPSUKMTSSXXcMRMdcXXSU¸a
w otoczeniu zewnêtrznym i wewnêtrznym organizacji,
które maj¹ wp³yw na dzia³ania dotycz¹ce bhp oraz
osi¹gane w tym zakresie wyniki.
Stron¹ zainteresowan¹ (interesariuszem) jest osoba lub organizacja, która mo¿e mieæ wp³yw na decyzje
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9MdOUSaKXOacTļMSK

<c]7YNOV=c]^OW_DK\déNdKXSK,2:aZ\YTOUMSOXY\Wc3=9.3=EG
0SQ9=27KXKQOWOX^=c]^OWWYNOVSX^RO3=9.3=Z\YZY]KVEG

lub dzia³ania organizacji, podlegaæ ich wp³ywom lub
postrzegaæ siebie jako podlegaj¹ca wp³ywom tych
NOMcdTSV_LNdSKĥKħ1. W przypadku Systemu Zarz¹dzaXSK,2:ZYN]^KaYaéQ\_ZýSX^O\O]K\S_]dc]^KXYaSé
pracownicy, których wspó³udzia³ w dzia³aniach prowadzonych w systemie jest jednym z podstawowym
warunków osi¹gniêcia zamierzonych wyników.
Norma formu³uje wytyczne dotycz¹ce wspó³udzia³u
pracowników, których realizacja pozwala miêdzy
SXXcWSXKYU\OļVKXSOSMRZY^\dOLSYMdOUSaKħ
Do innych zainteresowanych stron nale¿¹ przede
wszystkim instytucje dzia³aj¹ce w ramach krajoweQY]c]^OW_YMR\YXcZ\KMcTKU$WSXS]^O\aĥKļMSac
ds. pracy i inni ministrowie ustanawiaj¹cy przepisy
Z\KaKNY^cMdéMOLOdZSOMdOħ]^aKSYMR\YXcdN\YaSK
w pracy oraz odpowiednie organy nadzoru i kontroli
XKNaK\_XUKWSZ\KMca^cWZ\dONOa]dc]^USW:Kħ]^aYaK3X]ZOUMTK:\KMc3X]ZOUMTK=KXS^K\XK?\déN
Dozoru Technicznego, a w przypadku zak³adów
górniczych równie¿ Wy¿szy Urz¹d Górniczy, a tak¿e
1ĥ¸aXc?\déN=^K^c]^cMdXcY\KdDKUĥKN?LOdZSOMdOħ
=ZYĥOMdXcMR:Y^\dOLcSYMdOUSaKXSKdKSX^O\O]YaKnych stron znajduj¹ swoje odzwierciedlenie przede
wszystkim w wymaganiach prawa.
:YdKZY^\dOLKWSSYMdOUSaKXSKWSdKSX^O\O]YaKnych stron na dzia³ania organizacji mog¹ wp³ywaæ
inne czynniki, które s¹ zwi¹zane z jej otoczeniem
politycznym, ekonomicznym, kulturowym i spoĥOMdXcWK^KUŜO^OMRXYVYQSMdXcW3MRSNOX^cPSUKMTK
jest zwi¹zana z potrzeb¹ pozyskiwania odpowiednich informacji z zewn¹trz organizacji.
=PY\W_ĥYaKXOaXY\WSO3=9acWKQKXSK
i wytyczne dotycz¹ce kontekstu organizacji, maj¹
charakter ogólny i nie daj¹ jednoznacznych wskad¸aOUXK^OWK^\YdaSédKħU^¸\OWYQéLcëaN\K¿ane w celu ich spe³nienia. Daje to du¿¹ swobodê
SX^O\Z\O^KMTS^cMRacWKQKħZ\dOdY]YLcaN\KŜKTéMO
systemy, jak równie¿ audytorów.

Rozwój przywództwa i zaanga¿owania
najwy¿szego kierownictwa
:\dca¸Nd^aYSdKKXQKŜYaKXSOXKTacŜ]dOQYUSOrownictwa ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego funkcjonowania ka¿dego systemu zarz¹dzania.
1
Termin wspólny dla wszystkich norm systemów zarz¹dzania, podany w za³¹czniku SL Skonsolidowanego
=_ZVOWOX^_3=9NY.c\OU^ca3=93/--dýļë

W nowej normie akcentuje siê to w szczególny sposób przez wskazanie, ¿e przywództwo najwy¿szego
kierownictwa odgrywa kluczow¹ rolê w rozwijaniu
kultury organizacyjnej wspieraj¹cej funkcjonowanie
=D,2:SY]SéQKXSOdKWSO\dYXcMRacXSU¸a5_V^_\ý
tak¹ charakteryzuje aktywny wspó³udzia³ pracowników, wspó³praca i komunikacja oparta na wzajemXcWdK_PKXS_K^KUŜOZ\dOUYXKXSOY]U_^OMdXYļMS
]^Y]YaKXcMR ļ\YNU¸a YMR\YXc S dKKXQKŜYaKXSO
pracowników w poszukiwanie szans, mog¹cych
wp³yn¹æ na poprawê wyników osi¹ganych w Sys^OWSODK\déNdKXSK,2:EG
A=c]^OWSODK\déNdKXSK,2:]ZOĥXSKTéMcWacmagania nowej normy miêdzynarodowej najwy¿sze
USO\YaXSM^aYY\QKXSdKMTSZYaSXXYa]dMdOQ¸VXYļMS$
– zapewniæ, i¿:
É _]^KVYXK dY]^KĥK ZYVS^cUK LOdZSOMdOħ]^aK
i higieny pracy oraz cele skierowane na jej realizacjê
• wytyczne dotycz¹ce zarzadzania bhp s¹ zintegrowane z procesami biznesowymi
• dostêpne s¹ zasoby niezbêdnie do skutecznego
aN\YŜOXSKSP_XUMTYXYaKXSK=D,2:
– wspieraæ i promowaæ wspó³udzia³ pracowniU¸aaNdSKĥKXSKMRXK\dOMdLOdZSOMdOħ]^aK
.Y dKNKħ XKTacŜ]dOQY USO\YaXSM^aK a ^cW
zakresie nale¿y przede wszystkim:
• kierowanie pracownikami i wspieranie
ich we wspó³uczestnictwie w dzia³aniach skierowaXcMRXKdaSýU]dOXSO]U_^OMdXYļMSdK\déNdKXSKLRZ
• wspieranie kierowników wszystkich szczebli
w rozwijaniu i wykazywaniu postaw przywódczych,
odpowiednio do ich roli w organizacji i odpowieNdSKVXYļMS
• zapewnienie, ¿e pracownicy bez obawy mog¹
zg³aszaæ informacje o incydentach, zagro¿eniach,
ryzyku i szansach.
• zapewnienie, ¿e zosta³y odpowiednio zaprojektowane i wdro¿one procesy konsultacji i wspó³udzia³u pracowników.
:Y\¸aX_TéM ^O acWKQKXSK d acWKQKXSKWS
dKaK\^cWS a YZ\KMYaKXcMR aMdOļXSOT ZYV]USMR
XY\WKMREGY\Kdac^cMdXcMR79:EGNVK=c]^OW_ DK\déNdKXSK ,2: WYŜXK ]^aSO\NdSë ŜO XYaK
norma silniej akcentuje potrzebê rzeczywistego
przewodzenia dzia³aniom na rzecz bhp i osobiste
zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa w zarz¹dzanie tym obszarem.

ZARZ¥DZANIE I EKONOMIA

AdWKMXSKXSOZ\YMO]¸aUYX]_V^KMTS
i wspó³udzia³u pracowników
A=c]^OWSODK\déNdKXSK,2:dQYNXcWdactycznymi wynikaj¹cymi z nowej normy wspó³udzia³
pracowników, podobnie jak przywództwo najwy¿szego kierownictwa, jest uznawany za podstawowy
warunek jego skutecznego funkcjonowania. Wspó³udzia³ jest przy tym rozumiany jako zaanga¿owanie
Z\KMYaXSU¸a a ZYNOTWYaKXSO NOMcdTS dKļ UYXsultacje polegaj¹ na wys³uchiwaniu ich opinii przed
jej podjêciem. Zarówno wspó³udzia³, jak i konsultacje
mog¹ byæ realizowane w ró¿ny sposób, przyjmuj¹c
formy charakterystyczne dla partycypacji bezpoļ\ONXSOT a Z\dcZKNU_ LOdZYļ\ONXSOQY _NdSKĥ_
Z\KMYaXSU¸a a ^cMR NdSKĥKXSKMR V_L ZYļ\ONXSOT
(w przypadku zaanga¿owania w te dzia³ania przedstawicieli pracowników). W Systemie Zarz¹dzania
,2:NY]^Y]YaKXcWNYac^cMdXcMRZYMRYNdéMcMR
z nowej normy, konieczne jest wdro¿enie takich
procesów, które stwarzaj¹ warunki niezbêdne do reKVSdKMTSUYX]_V^KMTSSa]Z¸ĥ_NdSKĥ_Ka]dMdOQ¸VXYļMS$
dKZOaXSOXSO Z\KMYaXSUYW NY]^ýZ_ NY ]dUYVOħ
XSOdLýNXcMRNY\OKVSdKMTSUYX]_V^KMTSSa]Z¸ĥ_NdSKĥ_%
zapewnienie pracownikom dostêpu do rzetelnych
Sd\Yd_WSKĥcMRSXPY\WKMTSY=D,2:%SNOX^cPSUYaKXSO
i eliminowanie przeszkód lub barier wspó³udzia³u
oraz minimalizowanie tych, które nie mog¹ byæ
wyeliminowane. Do przeszkód i barier zalicza siê
przy tym brak odpowiedzi na postulaty i sugestie
pracowników oraz zniechêcanie ich do wspó³udzia³u
lub karanie za próby wspó³udzia³u.
:\dc Z\YTOU^YaKXS_ Z\YMO]¸a UYX]_V^KMTS
i wspó³udzia³u nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê
na zaanga¿owanie tych pracowników, którzy
XSO ZOĥXSé P_XUMTS USO\YaXSMdcMR :YaSXXS YXS
_MdO]^XSMdcëa]dMdOQ¸VXYļMSaYU\OļVKXS_ZY^\dOL
SYMdOUSaKħ dKSX^O\O]YaKXcMR ]^\YX _]^KVKXS_
ZYVS^cUS Y\Kd MOV¸a LOdZSOMdOħ]^aK S RSQSOXc
Z\KMcK^KUŜOZVKXYaKXS_NdSKĥKħZ\dcZS]caKXS_
YNZYaSONdSKVXYļMS S _Z\KaXSOħ Y\Kd YU\OļVKXS_
co powinno byæ monitorowane, mierzone i oceniane. Konieczne jest równie¿ zapewnienie udzia³u
szeregowych pracowników w nastêpuj¹cych
NdSKĥKXSKMR$ YU\OļVKXSO WOMRKXSdW¸a a]Z¸ĥ_NdSKĥ_ S UYX]_V^KMTS% SNOX^cPSUKMTK dKQ\YŜOħ
YMOXK \cdcUK dKaYNYaOQY S TOQY YQ\KXSMdKXSO%
SNOX^cPSUKMTK ZY^\dOLXcMR UYWZO^OXMTS S ]dUYVOħ
Y\KdYMOXK]dUYVOħ%YU\OļVKXSOdKU\O]_SXPY\WKMTS
przekazywanych w ramach komunikowania siê
a =D ,2: S WO^YN SMR UYW_XSUYaKXSK% LKNKXSO
acZKNU¸aZ\dcZ\KMcSXSOdQYNXYļMSY\KdYU\OļVKXSO
NdSKĥKħUY\cQ_TéMcMR
AcWKQKXSKXY\Wc3=9NY^cMdéMOa]Z¸ĥudzia³u pracowników nie odbiegaj¹ zasadniczo
YNacWKQKħZYV]USMRXY\W]O\SS:88"a^cW
dKU\O]SO4ONXKUaacWKQKXSKMRXY\Wc3=9
ac\KŚXSOT ZYNU\OļVYXY ZY^\dOLý a]Z¸ĥ_NdSKĥ_
i konsultowania szeregowych pracowników, a tak¿e
wymieniono procesy i dzia³ania, których powinny
dotyczyæ wspó³udzia³ i konsultacje.

+XKVSdK\cdcUKS]dKX]TKUYZYN]^KaK
ZVKXYaKXSKNdSKĥKħadKU\O]SOLRZ
Zgodnie z now¹ norm¹, podstaw¹ planowaXSK NdSKĥKħ a =c]^OWSO DK\déNdKXSK ,2: WK Lcë
analiza i ocena ryzyka oraz szans w zakresie jego
ograniczania. W analizach i ocenach towarzysz¹cych
ZVKXYaKXS_NdSKĥKħZYaSXXYLcë_adQVýNXSYXOdKrówno to ryzyko, które jest zwi¹zane z zagro¿eniami
NY^cMdéMcWSLOdZSOMdOħ]^aKSdN\YaSKTKUS\cdcUY

zwi¹zane z zagro¿eniami w skutecznym wdro¿eniu
SP_XUMTYXYaKXS_=D,2:
A KXKVSdKMR \cdcUK NY^cMdéMOQY LOdZSOMdOħstwa i zdrowia uwzglêdniane byæ powinny zagroŜOXSKU^¸\O$ZYa]^KTéaacXSU_NdSKĥKħY\QKXSdKMTS
pozostaj¹ pod jej kontrol¹ i mog¹ oddzia³ywaæ
zarówno na osoby pracuj¹ce w organizacji, jak
i na osoby z zewn¹trz organizacji (podwykonawM¸a Y]YLc YNaSONdKTéMO Y\QKXSdKMTý% WYQé
oddzia³ywaæ na pracowników wykonuj¹cych pracê
poza sta³¹ jednostk¹ lokaln¹ organizacji i na które
Y\QKXSdKMTKXSOWKLOdZYļ\ONXSOQYaZĥca_
Szanse w zakresie ograniczania ryzyka zwi¹zanego z tymi zagro¿eniami s¹ zwi¹zane w szczególXYļMSdWYŜVSaYļMSKWS$
ÉOVSWSXYaKXSKdKQ\YŜOħSYQ\KXSMdKXSK\cdcUK
zawodowego ju¿ na etapie projektowania
• ograniczenia pracy monotonnej lub w wymuszonym tempie
• stosowania nowych technologii
ÉU]d^Kĥ^YaKXSKac]YUSOTU_V^_\cLOdZSOMdOħ]^aK
Analizuj¹c zagro¿enia w skutecznym wdro¿eniu
SP_XUMTYXYaKXS_=c]^OW_DK\déNdKXSK,2:XKVOŜc
przede wszystkim zwróciæ uwagê na kontekst
organizacji, dostêpne zasoby, program audytu,
kompetencje osób pe³ni¹cych kluczowe funkcje
a=D,2:dKKXQKŜYaKXSOXKTacŜ]dOQYUSO\YaXSM^aK ]^YZSOħ _adQVýNXSOXSK ZY^\dOL S YMdOUSaKħ
zainteresowanych stron, a tak¿e wyniki uzyskiwane
adKU\O]SOLOdZSOMdOħ]^aKSRSQSOXcZ\KMc.Y]dKX]
odnosz¹cych siê do doskonalenia Systemu Zarz¹NdKXSK,2:dKVSMdcëWYŜXKXKZ\dcUĥKNdaSýU]dOXSO
widocznego wsparcia ze strony najwy¿szego kierownictwa, doskonalenie procesów badania incydentów, zwiêkszenie wspó³udzia³u pracowników
w dzia³aniach na rzecz bhp, benchmarking, a tak¿e
wspó³pracê z innymi podmiotami w ramach forów
koncentruj¹cych siê na problemach bhp.

9U\OļVKXSOU\c^O\S¸a\OKVSdKMTS
i nadzorowanie procesów zarz¹dzania
W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania
=D,2:UYXSOMdXOTO]^ZVKXYaKXSOaN\KŜKXSOSXKNdYrowanie procesów, które stanowi¹ zespó³ wzajemnie
ZYaSédKXcMRNdSKĥKħS]UĥKNKTé]SýXK^OX]c]^OW
Aļ\¸N^cMRZ\YMO]¸aaZ\YTOUMSOXY\WcacWSOXSYXY
przede wszystkim konsultacje i wspó³udzia³ pracowXSU¸aZVKXYaKXSONdSKĥKħYMOXý\cdcUKS]dKX]SNOXtyfikowanie i wdra¿anie obowi¹zuj¹cych organizacjê
acWKQKħZ\KaKUYW_XSUYaKXSO]SýdK\déNdKXSO
zmianami, outsourcing, postêpowanie w sytuacjach
awaryjnych, monitorowanie oraz pomiar, analizê
i ocenê osi¹ganych wyników i audytowanie. Dla
UKŜNOQYd^cMRZ\YMO]¸aXKVOŜc$YU\OļVSëU\c^O\SK
\OKVSdKMTS%aN\YŜcëUYX^\YVýZ\YMO]_dQYNXSOd_]^KVYXcWSU\c^O\SKWS%_^\dcWcaKë_NYU_WOX^YaKXO
informacje w zakresie niezbêdnym do wykazania,
ŜO Z\YMO]c Z\dOLSOQKTé a dKZVKXYaKXc ]ZY]¸L%
YU\OļVSë]c^_KMTOaU^¸\cMRL\KU_NYU_WOX^YaKXcMR
informacji mo¿e prowadziæ do odstêpstw od polityki
bhp i celów.
Zgodnie z tymi wymaganiami ka¿dy proces
]UĥKNKTéMc]SýXK=c]^OWDK\déNdKXSK,2:ZYaSXSOX
byæ zaplanowany w taki sposób, aby mo¿liwe by³o
YU\OļVOXSOMdcSaTKUSW]^YZXS_TO]^YX\OKVSdYaKXc
=ZOĥXSOXSO^cMRacWKQKħYdXKMdKŜOT_ŜXKO^KZSO
ZVKXYaKXSKZ\YMO]¸aXKVOŜc_]^KVSëU^¸\Oa]UKŚXSUS
WYQéNY]^K\MdcëYNZYaSONXSMRSXPY\WKMTSYTKUYļMS
procesu i jego wynikach i w jaki sposób bêd¹ one
wyznaczane i monitorowane.

Podsumowanie
Chocia¿ wytyczne i wymagania zawarte w projekMSOXYaOTXY\WcWSýNdcXK\YNYaOT3=9.3=
nie odbiegaj¹ w zasadniczy sposób od tych, które
formu³owano w innych normach i dokumentach odXY]déMcMR]SýNY=c]^OW¸aDK\déNdKXSK,2:^YZOĥXO
NY]^Y]YaKXSO^cMR]c]^OW¸aNYacWKQKħXYaOT
normy bêdzie na pewno wymaga³o dok³adnej analizy
procesów ju¿ wdro¿onych i dotychczas stosowanych
Z\KU^cU a dKU\O]SO LOdZSOMdOħ]^aK Z\KMc 8KVOŜc
oczekiwaæ, ¿e zarówno interpretacja, jak i spe³nienie
]dO\OQ_ acWKQKħ dKaK\^cMR a Z\YTOUMSO XY\Wc
stanowiæ bêdzie wyzwanie dla osób wdra¿aj¹cych
=D,2:K^KUŜONVKK_Nc^Y\¸a
-OVYaO TO]^ a ]dMdOQ¸VXYļMS acZ\KMYaKXSO
a]Z¸VXOQYZYNOTļMSKaYNXSO]SOXS_NYKXKVSdcUYX^OU]^_Y\QKXSdKMTSa^cWYMdOUSaKħZ\KMYaXSU¸a
i innych zainteresowanych stron, a tak¿e w stosunku
do przywództwa najwy¿szego kierownictwa i wspó³udzia³u pracowników, oceny ryzyka i szans oraz
identyfikacji, planowania, wdra¿ania i nadzorowania
procesów maj¹cych wp³yw na osi¹gniêcie zamierzonych wyników bhp. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e tylko
aĥKļMSaOaN\YŜOXSO^cMRac^cMdXcMRNYZ\KU^cUS
przedsiêbiorstw mo¿e wp³yn¹æ na poprawê wyników
Y]SéQKXcMRa=c]^OWSODK\déNdKXSK,2:
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