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Dostosowanie Systemów 

Trwaj¹ce od 2013 roku prace nad przygotowaniem nowej normy miêdzynarodowej dla Systemów Zarz¹dzania 

bêdzie wymaga³o dok³adnej analizy ju¿ wdro¿onych procesów i praktyk zarz¹dzania. W artykule przedsta-

which has been under preparation since 

-

Wstêp
-

cie norm¹ krajow¹ odnosz¹c¹ siê do Systemów 

 zawieraj¹ca wytyczne do pro-
jektowania i wdra¿ania takich systemów w sposób 
umo¿liwiaj¹cy ich integracjê z ogólnym systemem 

przeznaczone do dobrowolnego stosowania, opra-
cowano i ustanowiono równie¿ w innych krajach, 

odnosz¹ siê zarówno do szczebla krajowego, jak 
i przedsiêbiorstwa, i maj¹ wspomagaæ organizacje 

-

zazwyczaj na poprawê procesów zarz¹dzania 

oraz wyników osi¹ganych w tym obszarze [4-6]. 
Jednak nawet w przypadku tych przedsiêbiorstw, 

z wymaganiami norm potwierdzono odpowiednimi 
certyfikatami, ocena wielu procesów pozostaje nie-

wspó³udzia³u pracowników, a tak¿e planowania 

wyników [7-9].

-

zosta³y w ostatnich latach dostosowane do dy-

strukturê, zakres wspólnego tekstu, podstawowe 
terminy i definicje, a tak¿e tytu³y podrozdzia³ów. 

systemów zarz¹dzania w ró¿nych obszarach. 
-

malizacyjna uzna³a za celowe opracowanie normy 
miêdzynarodowej równie¿ dla Systemu Zarz¹dzania 

-
blikowana w 2018 roku. Dostosowanie jej struktury 
do ogólnej struktury norm dotycz¹cych systemów 

-

o wszelkiego rodzaju organizacjach, niezale¿nie 

ma byæ projektowany i wdra¿any z uwzglêdnieniem 
kontekstu organizacji, czyli czynników wewnêtrz-

-

z wdra¿aniem i ocen¹ Systemów Zarz¹dzania 

-

-
-

szego kierownictwa oraz wspó³udzia³ pracowników 
i ich przedstawicieli.
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Zakres Systemu Zarz¹dzania BHP

Wsparcie  
i funkcjonowanie

Ocena wyników

Przywództwo i wspó³udzia³ 
pracowników

Celem artyku³u jest prezentacja ogólnej struktury 

, 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 

-
³owanych w normach obecnie istniej¹cych. W wielu 
organizacjach, równie¿ takich, w których wdro¿ono 

zaprojektowane lub znacznie udoskonalone.

 
wed³ug projektu nowej normy

opiera siê na koncepcji ci¹g³ego doskonalenia. Jego 
struktura jest niemal taka sama, jak struktura modeli 

ró¿nic¹ jest umiejscowienie w centrum tego modelu, 
obok przywództwa najwy¿szego kierownictwa, 
wspó³udzia³u pracowników (rys.), który jest szcze-

-

Do podstawowych procesów Systemu Zarz¹dzania 
-

-
-

j¹ce zapewnienie zasobów, kompetencji, rozwijanie 

funkcjonowanie, w tym planowanie operacyjne 

pomiary, analiza i ocena osi¹ganych wyników, audyt 
-

i dzia³ania koryguj¹ce.

Zrozumienie kontekstu organizacji
-

definiowane jako kombinacja czynników wewnêtrz-
nych i zewnêtrznych, które mog¹ wp³ywaæ na po-

organizacji do ustalania i osi¹gania celów [11]. 

-

 kontekst 

-

istotne w odniesieniu do celu jej dzia³ania oraz takie, 

organizacji i jej kontekstu w sposób zgodny z wymaga-
niami normy mo¿na osi¹gn¹æ za pomoc¹: identyfikacji 
stron zainteresowanych dzia³aniami organizacji w zakre-

w otoczeniu zewnêtrznym i wewnêtrznym organizacji, 
które maj¹ wp³yw na dzia³ania dotycz¹ce bhp oraz 
osi¹gane w tym zakresie wyniki.

Stron¹ zainteresowan¹ (interesariuszem) jest oso-
ba lub organizacja, która mo¿e mieæ wp³yw na decyzje 

lub dzia³ania organizacji, podlegaæ ich wp³ywom lub 
postrzegaæ siebie jako podlegaj¹ca wp³ywom tych 

1. W przypadku Systemu Zarz¹dza-

pracownicy, których wspó³udzia³ w dzia³aniach pro-
wadzonych w systemie jest jednym z podstawowym 
warunków osi¹gniêcia zamierzonych wyników. 
Norma formu³uje wytyczne dotycz¹ce wspó³udzia³u 
pracowników, których realizacja pozwala miêdzy 

Do innych zainteresowanych stron nale¿¹ przede 
wszystkim instytucje dzia³aj¹ce w ramach krajowe-

ds. pracy i inni ministrowie ustanawiaj¹cy przepisy 

w pracy oraz odpowiednie organy nadzoru i kontroli 
-

Dozoru Technicznego, a w przypadku zak³adów 
górniczych równie¿ Wy¿szy Urz¹d Górniczy, a tak¿e 

-
nych stron znajduj¹ swoje odzwierciedlenie przede 
wszystkim w wymaganiach prawa.

-
nych stron na dzia³ania organizacji mog¹ wp³ywaæ 
inne czynniki, które s¹ zwi¹zane z jej otoczeniem 
politycznym, ekonomicznym, kulturowym i spo-

jest zwi¹zana z potrzeb¹ pozyskiwania odpowied-
nich informacji z zewn¹trz organizacji.

i wytyczne dotycz¹ce kontekstu organizacji, maj¹ 
charakter ogólny i nie daj¹ jednoznacznych wska-

-
¿ane w celu ich spe³nienia. Daje to du¿¹ swobodê 

systemy, jak równie¿ audytorów.

Rozwój przywództwa i zaanga¿owania 
najwy¿szego kierownictwa

-
rownictwa ma zasadnicze znaczenie dla skuteczne-
go funkcjonowania ka¿dego systemu zarz¹dzania. 

1 Termin wspólny dla wszystkich norm systemów za-
rz¹dzania, podany w za³¹czniku SL Skonsolidowanego 

W nowej normie akcentuje siê to w szczególny spo-
sób przez wskazanie, ¿e przywództwo najwy¿szego 
kierownictwa odgrywa kluczow¹ rolê w rozwijaniu 
kultury organizacyjnej wspieraj¹cej funkcjonowanie 

tak¹ charakteryzuje aktywny wspó³udzia³ pracow-
ników, wspó³praca i komunikacja oparta na wzajem-

pracowników w poszukiwanie szans, mog¹cych 
wp³yn¹æ na poprawê wyników osi¹ganych w Sys-

-
magania nowej normy miêdzynarodowej najwy¿sze 

– zapewniæ, i¿:

i higieny pracy oraz cele skierowane na jej realizacjê
• wytyczne dotycz¹ce zarzadzania bhp s¹ zin-

tegrowane z procesami biznesowymi
• dostêpne s¹ zasoby niezbêdnie do skutecznego 

– wspieraæ i promowaæ wspó³udzia³ pracowni-

zakresie nale¿y przede wszystkim:
• kierowanie pracownikami i wspieranie 

ich we wspó³uczestnictwie w dzia³aniach skierowa-

• wspieranie kierowników wszystkich szczebli 
w rozwijaniu i wykazywaniu postaw przywódczych, 
odpowiednio do ich roli w organizacji i odpowie-

• zapewnienie, ¿e pracownicy bez obawy mog¹ 
zg³aszaæ informacje o incydentach, zagro¿eniach, 
ryzyku i szansach.

• zapewnienie, ¿e zosta³y odpowiednio zapro-
jektowane i wdro¿one procesy konsultacji i wspó³-
udzia³u pracowników.

-

norma silniej akcentuje potrzebê rzeczywistego 
przewodzenia dzia³aniom na rzecz bhp i osobiste 
zaanga¿owanie najwy¿szego kierownictwa w za-
rz¹dzanie tym obszarem.
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i wspó³udzia³u pracowników
-

tycznymi wynikaj¹cymi z nowej normy wspó³udzia³ 
pracowników, podobnie jak przywództwo najwy¿-
szego kierownictwa, jest uznawany za podstawowy 
warunek jego skutecznego funkcjonowania. Wspó³-
udzia³ jest przy tym rozumiany jako zaanga¿owanie 

-
sultacje 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 bezpo-

(w przypadku zaanga¿owania w te dzia³ania przed-
stawicieli pracowników). W Systemie Zarz¹dzania 

z nowej normy, konieczne jest wdro¿enie takich 
procesów, które stwarzaj¹ warunki niezbêdne do re-

zapewnienie pracownikom dostêpu do rzetelnych 

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.

i wspó³udzia³u nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê 
na zaanga¿owanie tych pracowników, którzy 

co powinno byæ monitorowane, mierzone i oce-
niane. Konieczne jest równie¿ zapewnienie udzia³u 
szeregowych pracowników w nastêpuj¹cych 

-

przekazywanych w ramach komunikowania siê 

-
udzia³u pracowników nie odbiegaj¹ zasadniczo 

i konsultowania szeregowych pracowników, a tak¿e 
wymieniono procesy i dzia³ania, których powinny 
dotyczyæ wspó³udzia³ i konsultacje.

Zgodnie z now¹ norm¹, podstaw¹ planowa-

analiza i ocena ryzyka oraz szans w zakresie jego 
ograniczania. W analizach i ocenach towarzysz¹cych 

-
równo to ryzyko, które jest zwi¹zane z zagro¿eniami 

zwi¹zane z zagro¿eniami w skutecznym wdro¿eniu 

-
stwa i zdrowia uwzglêdniane byæ powinny zagro-

pozostaj¹ pod jej kontrol¹ i mog¹ oddzia³ywaæ 
zarówno na osoby pracuj¹ce w organizacji, jak 
i na osoby z zewn¹trz organizacji (podwykonaw-

oddzia³ywaæ na pracowników wykonuj¹cych pracê 
poza sta³¹ jednostk¹ lokaln¹ organizacji i na które 

Szanse w zakresie ograniczania ryzyka zwi¹za-
nego z tymi zagro¿eniami s¹ zwi¹zane w szczegól-

zawodowego ju¿ na etapie projektowania
• ograniczenia pracy monotonnej lub w wymu-

szonym tempie
• stosowania nowych technologii

Analizuj¹c zagro¿enia w skutecznym wdro¿eniu 

przede wszystkim zwróciæ uwagê na kontekst 
organizacji, dostêpne zasoby, program audytu, 
kompetencje osób pe³ni¹cych kluczowe funkcje 

-

zainteresowanych stron, a tak¿e wyniki uzyskiwane 

odnosz¹cych siê do doskonalenia Systemu Zarz¹-

widocznego wsparcia ze strony najwy¿szego kie-
rownictwa, doskonalenie procesów badania incy-
dentów, zwiêkszenie wspó³udzia³u pracowników 
w dzia³aniach na rzecz bhp, benchmarking, a tak¿e 
wspó³pracê z innymi podmiotami w ramach forów 
koncentruj¹cych siê na problemach bhp.

i nadzorowanie procesów zarz¹dzania
W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania 

-
rowanie procesów, które stanowi¹ zespó³ wzajemnie 

przede wszystkim konsultacje i wspó³udzia³ pracow-
-

tyfikowanie i wdra¿anie obowi¹zuj¹cych organizacjê 

zmianami, outsourcing, postêpowanie w sytuacjach 
awaryjnych, monitorowanie oraz pomiar, analizê 
i ocenê osi¹ganych wyników i audytowanie. Dla 

-

informacje w zakresie niezbêdnym do wykazania, 

informacji mo¿e prowadziæ do odstêpstw od polityki 
bhp i celów.

Zgodnie z tymi wymaganiami ka¿dy proces 

byæ zaplanowany w taki sposób, aby mo¿liwe by³o 

procesu i jego wynikach i w jaki sposób bêd¹ one 
wyznaczane i monitorowane.

Podsumowanie
Chocia¿ wytyczne i wymagania zawarte w projek-

nie odbiegaj¹ w zasadniczy sposób od tych, które 
formu³owano w innych normach i dokumentach od-

normy bêdzie na pewno wymaga³o dok³adnej analizy 
procesów ju¿ wdro¿onych i dotychczas stosowanych 

oczekiwaæ, ¿e zarówno interpretacja, jak i spe³nienie 

stanowiæ bêdzie wyzwanie dla osób wdra¿aj¹cych 

-

i innych zainteresowanych stron, a tak¿e w stosunku 
do przywództwa najwy¿szego kierownictwa i wspó³-
udzia³u pracowników, oceny ryzyka i szans oraz 
identyfikacji, planowania, wdra¿ania i nadzorowania 
procesów maj¹cych wp³yw na osi¹gniêcie zamierzo-
nych wyników bhp. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e tylko 

przedsiêbiorstw mo¿e wp³yn¹æ na poprawê wyników 

-

-

pracy w przedsiêbiorstwach
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