
Innowacje liderów bezpiecznej pracy
Innowacyjne produkty, procesy i metody mog¹ byæ opra-
cowywane zarówno przez przedsiêbiorstwa, które wy-
korzystuj¹ wyniki badañ naukowych, w³asnych badañ 
spo³ecznych, a wdra¿aj¹ pomys³y swoich pracowników, jak 
i np. instytuty badawcze lub szko³y wy¿sze. Przejawy inno-
wacyjności widaæ nie tylko w stosowanych rozwi¹zaniach 
technicznych, ale tak¿e w rozwi¹zaniach organizacyjnych. 
Tak te¿ siê dzieje w przypadku innowacji maj¹cych na celu 
poprawê bezpieczeñstwa pracy w firmach nale¿¹cych 
do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (FL).

Innowacyjne rozwi¹zania techniczne
Celem dzia³ania Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest nie tylko bezpo-

średnia wspó³praca pomiêdzy przedsiêbiorstwami do niego nale¿¹cymi, 
ale przede wszystkim osi¹gane dziêki niej polepszanie warunków pracy. 
Tworzenie nowych, skutecznych rozwi¹zañ na tym polu jest domen¹ wielu 
cz³onków FL. Nale¿y do nich np. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego 
S.A. (CSRG), wyró¿niona Z³ot¹ Kart¹ Lidera Bezpiecznej Pracy.

W zakresie wprowadzania innowacji dla poprawy bezpieczeñstwa 
pracy w CSRG wdro¿ono do u¿ytkowania m.in. przewoźny górniczy 
zestaw klimatyzacyjny do poprawy warunków mikroklimatu w miejscu 
pracy ratowników górniczych podczas akcji ratowniczych. Potrzeba 
zastosowania takiego rozwi¹zania wyniknê³a m.in. z wydarzenia, które 
zaistnia³o w 1998 r. Wówczas, podczas prowadzonej akcji ratowniczej 
w KWK „Niwka-Modrzejów”, czterech ratowników górniczych zginê³o 
w atmosferze beztlenowej, w nieprzewietrzanej upadowej, a dwóch 
kolejnych – w trakcie transportu zw³ok do bazy ratowniczej. W nastêp-
stwie m.in. tego wydarzenia, w latach 1999-2000 CSRG we wspó³pracy 
z CIOP-PIB przeprowadzi³a wiele badañ w specjalnie przygotowanej 
komorze klimatycznej, które mia³y na celu określenie stopnia odporności 
ratowników w trudnych warunkach mikroklimatu. W ci¹gu roku prze-
prowadzono ok. 1000 testów z udzia³em ratowników górniczych oraz 
lekarzy. Uwzglêdniaj¹c wyniki tych badañ, w 2010 r. w CSRG S.A. zakupiono 
przewoźny górniczy zestaw klimatyzacyjny, który jest wykorzystywany 
podczas akcji przeciwpo¿arowych. Dziêki jego zastosowaniu podczas akcji 
przeciwpo¿arowej w KWK „Bielszowice” (w listopadzie 2011 r.), obni¿ono 
temperaturê w miejscu pracy zastêpów z 40 oC do ok. 33 oC.

„Innowacja jest to wdro¿enie nowego lub istotnie ulepszonego 
produktu (wyrobu, us³ugi) lub procesu, nowej metody organiza-
cyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem”. Natomiast  
„przedsiêbiorstwo innowacyjne […] jest to przedsiêbiorstwo, które w 
badanym okresie wprowadzi³o na rynek przynajmniej jedn¹ innowa-
cjê produktow¹ lub procesow¹ (nowy lub istotnie ulepszony produkt 
b¹dź nowy lub istotnie ulepszony proces)”.

Innowacje w procesie doboru środków ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej stanowi¹ bezpośredni¹ ochronê pra-

cownika przed zagro¿eniami wystêpuj¹cymi w środowisku pracy. Wed³ug 
danych GUS ich brak, nieu¿ywanie przez pracowników lub nieprawid³owy 
dobór, to jedne z g³ównych przyczyn wypadków przy pracy w polskich 
przedsiêbiorstwach. Problem stanowi¹ tak¿e przypadki poszukiwania przez 
pracodawców oszczêdności na tym polu i kupowania ochron najtañszych, 
niedostosowanych do specyficznych lub trudnych warunków pracy.

Prawid³owy dobór zarówno środków ochrony indywidualnej, jak i odzie¿y 
ochronnej, ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku osób pracuj¹cych 
w strefach zagro¿enia wybuchem. Niebezpieczne warunki pracy powoduj¹, 
¿e pracodawcy musz¹ nie tylko zadbaæ o najwy¿sz¹ jakośæ tych ochron (aby 
spe³nia³y swoj¹ rolê, a pracownicy chcieli je stosowaæ), ale tak¿e stale po-
szukiwaæ rozwi¹zañ innowacyjnych, nowoczesnych i bardziej skutecznych. 
W praktyce mo¿e siê to przek³adaæ na wykorzystywanie wyników badañ 
podczas przygotowywania wymagañ dla dostawców środków ochrony 
indywidualnej.

Przyk³adem przedsiêbiorstwa, które wykaza³o takie innowacyjne podej-
ście do tej tematyki jest Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM 
S.A., jeden z nowo przyjêtych do Forum Liderów cz³onków. Przygotowuj¹c 
te wymagania w GAZ-SYSTEM S.A. skorzystano z przygotowanej przez 
CIOP-PIB (na podstawie wyników badañ) oceny skuteczności stosowanych 
środków ochrony indywidualnej na tle najnowszych osi¹gniêæ nauki  i techniki 
w tym zakresie. Pod uwagê wziêto ponadto wyniki badañ poziomu ochrony 
odzie¿y ochronnej (wykonanej z badanej w³ókniny) poddanej dzia³aniu 
p³omienia, przeprowadzone przy u¿yciu manekina z rozmieszczonymi 122 
czujnikami pomiaru temperatury, umo¿liwiaj¹cych przewidywanie oparzeñ 
(fot. 1.). Przedmiotem badañ by³o określenie m.in.: wielkości oparzeñ II i III 

Fot. 1. Badanie oceny poziomu ochrony i integralności 
odzie¿y ochronnej poddanej dzia³aniu p³omienia 
Fot. DuPont
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Fot. 2.  Symulacja przeciêcia skóry podczas 
kontaktu z ostr¹ krawêdzi¹ w momencie za-
blokowania siê detalu – pracownik jest w stanie 
sam oceniæ, jakiego rodzaju rêkawice bêd¹ 
odpowiednie do wykonania zleconej mu pracy
Fot. Fiat Auto Poland S.A. – s³u¿ba BHP  
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stopnia, ich umiejscowienia, ca³kowitej powierzchni oparzeñ oraz stopnia 
prze¿ywalności. Badania, przeprowadzone przez producenta w³ókniny 
wykorzystywanej do produkcji tkaniny na odzie¿ ochronn¹, wykaza³y, 
¿e zastosowanie badanej w³ókniny zmniejsza³o ca³kowity procent oparzeñ 
II i III stopnia o 58% w przypadku letniej, bawe³nianej odzie¿y z apretur¹ 
trudnopaln¹ i o 72% przypadku odzie¿y zimowej.

Uwzglêdniaj¹c specyficzne warunki pracy oraz wyniki tych badañ, 
GAZ-SYSTEM S.A. wymaga od dostawców odzie¿y ochronnej rozwi¹zañ 
przede wszystkim niepalnych, nietopi¹cych siê w kontakcie z ogniem i nie-
podtrzymuj¹cych p³omienia (samogasn¹ce). Odzie¿ ma ulegaæ karbonizacji 
dopiero od temperatury 380 oC i zapewniaæ wysoki poziom ochrony przy 
niskiej gramaturze materia³u. Niezbêdna jest te¿ antyelektrostatycznośæ 
oraz odpornośæ na dzia³anie chemikaliów. Istotne jest zapewnienie d³ugiego 
czasu u¿ytkowania przy sta³ej odporności na wysok¹ temperaturê. Bior¹c 
pod uwagê komfort pracy pracowników, GAZ-SYSTEM S.A. wymaga odzie¿y 
mo¿liwie lekkiej, atrakcyjnej wizualnie oraz takiej, która nie zmienia wygl¹du 
w czasie. Przyjête innowacyjne podejście do doboru odzie¿y ochronnej 
spowodowa³o zmianê podejścia pracowników do jej stosowania – nie tylko 
stosuj¹ odzie¿ i środki ochrony indywidualnej, zapewnione przez pracodaw-
cê, ale tak¿e sami domagaj¹ siê badañ kontrolnych, sprawdzaj¹cych poziom 
w³aściwości ochronnych u¿ytkowanej odzie¿y.

Innowacyjne metody szkolenia
Źród³em innowacyjnych pomys³ów czy rozwi¹zañ mog¹ byæ nie tylko 

jednostki naukowe czy specjalistyczne firmy komercyjne, ale te¿ sami pra-
cownicy. Do przedsiêbiorstw, które wykorzystuj¹ pomys³y swoich pracow-
ników nale¿y niew¹tpliwie kolejny cz³onek Forum Liderów Bezpiecznej Pracy 
– Fiat Auto Poland S.A. (wyró¿niony Z³ot¹ Kart¹ Lidera Bezpiecznej Pracy).

Od wielu lat firma ta doskonali u siebie warunki pracy, m.in. organizuj¹c 
konkursy dla pracowników na innowacyjne rozwi¹zania, które po wdro¿eniu 
wp³ywaj¹ na poprawê bezpieczeñstwa i warunków pracy w przedsiêbior-
stwie. Ich innowacyjne pomys³y znalaz³y tak¿e zastosowanie w dzia³alności 
edukacyjnej z zakresu bezpieczeñstwa pracy – w systemie MTS Safety (Ma-
nufacturing Training System). Jest to nowoczesne narzêdzie pozwalaj¹ce 
efektywnie szkoliæ podczas zajêæ praktycznych, zwiêkszaj¹c tym samym 
świadomośæ w obszarze identyfikacji i eliminacji niebezpiecznych zachowañ 
oraz uwarunkowañ. Podczas szkoleñ pracownicy ró¿nych jednostek pro-
dukcyjnych (np. monta¿u, spawalni, lakierni, utrzymania ruchu, operatora 
logistycznego, kontrolerzy jakości itp.) uczestnicz¹ w tworzeniu materia³ów 
szkoleniowych dla swoich kolegów (fot. 2.), a nastêpnie – przy ich u¿yciu – 

dyskutuj¹, wymieniaj¹ siê doświadczeniami, edukuj¹c jednocześnie siebie 
nawzajem. Pracownicy s¹ tak¿e aktorami w filmach symuluj¹cych zdarzenia 
wypadkowe zaistnia³e w przesz³ości. Filmy te s¹ nastêpnie analizowane przez 
ma³e grupy pracowników podczas warsztatów bhp.

Bardzo wa¿nym elementem tych warsztatów s¹ æwiczenia praktyczne 
przeprowadzane na specjalnie przygotowanych symulatorach wypadków 
(fot. 2.).

Wybór rodzajów symulowanych zdarzeñ zosta³ dokonany na podstawie 
wyniku analizy wypadków przy pracy (w tym przedsiêbiorstwie), które 
mia³y miejsce w ci¹gu kilku ostatnich lat. Analizie poddawano niebezpiecz-
ne uwarunkowania oraz potencjalne skutki niebezpiecznych zachowañ, 
które w du¿ym stopniu mog¹ prowadziæ do zaistnienia zarówno zdarzeñ 
potencjalnie wypadkowych, jak i samych wypadków. Dotychczas zaprojek-
towano i wykonano 9 stanowisk symuluj¹cych. Dziêki ich wykorzystywaniu 
pracownicy mog¹ m.in. zasi¹śæ za kierownic¹ wózka wid³owego i samo-
dzielnie sprawdziæ, w jakim stopniu jest ograniczona widocznośæ operatora 
wózka podczas przewo¿enia ³adunku. Operatorzy logistyczni bior¹cy udzia³ 
w szkoleniu opowiadaj¹ o specyfice swojej pracy i zagro¿eniach, jakie mog¹ 
wyst¹piæ podczas u¿ytkowania wózka.

Innowacyjne metody zaanga¿owania pracowników 
w poprawê bezpieczeñstwa pracy

Zdaniem przedstawicieli przedsiêbiorstw wprowadzaj¹cych innowacje 
zg³aszane przez pracowników, to w³aśnie fakt, ¿e s¹ one wdra¿ane do prak-
tyki, skutkuje wiêkszym zaanga¿owaniem pracowników w poprawê bezpie-
czeñstwa swojego i wspó³pracowników. Interesuj¹cy pomys³ na skuteczne 
zaanga¿owanie pracowników w takie dzia³ania, opracowa³a i wdro¿y³a firma 
DB Schenker Sp. z o.o. (wyró¿niona Z³ot¹ Kart¹ Lidera Bezpiecznej Pracy). 
Celem procesu „Lwi pomys³” jest udoskonalanie procesów i metod pracy.

„Od wielu lat szukaliśmy w przedsiêbiorstwie najlepszych rozwi¹zañ 
skutecznie anga¿uj¹cych pracowników w dzia³ania innowacyjne. 
Uznaliśmy bowiem, ¿e innowacyjnośæ jest podstawowym źród³em 
rozwoju firmy, a pracownicy na ka¿dym stanowisku mog¹ w zna-
cz¹cy sposób przyczyniæ siê do tego rozwoju nie tylko poprzez 
wdra¿anie projektów, ale równie¿ zg³aszanie w³asnych pomys³ów 
innowacyjnych” – mówi Tadeusz Leszczyñski z DB Schenker.

W projekcie „Lwi pomys³” mog¹ braæ udzia³ wszyscy pracownicy 
i wspó³pracownicy oddzia³ów i biura zarz¹du – indywidualnie lub zbiorowo. 
W realizacjê projektu jest zaanga¿owana grupa 7 osób, o ściśle określonych 
funkcjach: autor (osoba zg³aszaj¹ca pomys³), koordynator pomys³ów (za-
rz¹dzaj¹cy pomys³ami z poziomu oddzia³u lub innej placówki), mened¿er 
pomys³u (osoba odpowiedzialna za dany oddzia³, biuro, pion biznesowy, 
itp.), w³aściciel zakresu biznesowego (pracownik maj¹cy uprawnienia 
do przyjêcia pomys³u do realizacji na szczeblu centralnym), mistrz „Lwiego 
pomys³u” (pracownik wybrany do realizacji pomys³u), opiekun mistrza 
„Lwiego pomys³u” (wspieraj¹cy mistrza we wdra¿aniu pomys³u), koordyna-
tor rozwoju innowacji (osoba posiadaj¹ca takie uprawnienia do wszystkich 
pomys³ów, jak w³aściciel zakresów biznesowych – w celu zarz¹dzania).

Wiêkszośæ zg³aszanych pomys³ów dotyczy usprawnienia procesów 
handlowych, produkcyjnych lub informatycznych, jednak wśród nich du¿a 
czêśæ pośrednio wp³ywa na poprawê warunków pracy. S¹ te¿ pomys³y 
dotycz¹ce bezpośrednio bezpieczeñstwa i higieny pracy, bezpieczeñstwa 
produkcji lub ochrony środowiska. Ka¿dy zg³aszany pomys³, w zale¿ności 
od statusu, otrzymuje punkty w postaci „Lwich pazurów”, a pracownicy 
mog¹ wymieniaæ zebrane punkty na nagrody rzeczowe (raz na kwarta³), 
których wykaz wraz z wycen¹ punktow¹ jest dostêpny w Intranecie.

Taki sposób wdro¿enia nowych, innowacyjnych metod pracy okaza³ siê 
du¿ym sukcesem – w ci¹gu 2 lat zwiêkszaj¹c 20-krotnie liczbê zg³aszanych 
pomys³ów, z czego wprowadzono (lokalnie lub centralnie) niemal 3 tysi¹ce.

mgr Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy
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