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Oddawany w Paƒstwa r´ce raport powsta∏ w ramach trzeciej edycji badaƒ, zrealizowanych na zlecenie 
Koalicji Bezpieczni w Pracy, zawiàzanej z inicjatywy firm CWS-boco, PW Krystian, TenCate Protective Fabrics,
LafargeHolcim oraz SEKA S.A. 

Celem Koalicji jest promowanie kultury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy, zarówno wÊród pracowników, 
jak i pracodawców. Cel jest realizowany poprzez prowadzenie dzia∏alnoÊci edukacyjnej na temat obowiàzujàcych
norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk i informowanie o korzyÊciach wynikajàcych z wdra˝ania
wysokich standardów bezpieczeƒstwa w miejscu pracy.

Jednà z pierwszych inicjatyw powsta∏ej przed dwoma laty Koalicji by∏a realizacja badania „Bezpieczeƒstwo pracy 
w Polsce 2014“. Raport zosta∏ przyj´ty z entuzjazmem, zarówno przez pracowników, pracodawców, jak i liczne 
instytucje dzia∏ajàce na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa i higieny pracy w Polsce. Dlatego te˝ Koalicja zdecydowa∏a
si´ kontynuowaç i poszerzaç inicjatywy, które majà na celu poznanie opinii i postaw w zakresie BHP ró˝nych 
zainteresowanych grup spo∏ecznych.

W pierwszym roku celem badania by∏o sprawdzenie, jak Polacy rozumiejà i postrzegajà problem bezpieczeƒstwa 
w miejscu pracy – czy czujà si´ w nim bezpiecznie, czy majà dost´p do odpowiednich szkoleƒ, jakie bran˝e 
uwa˝ajà za najbardziej niebezpieczne oraz jak cz´sto spotykajà si´ z naruszeniami przepisów lub wypadkami 
w miejscu pracy.

W kolejnym roku postanowiliÊmy przyjrzeç si´, jak na sprawy bezpieczeƒstwa i higieny pracy patrzà pracodawcy. 
Czy temat ten poruszany jest wystarczajàco cz´sto? Czy inwestycje w BHP sà postrzegane jako zb´dny wydatek 
czy korzyÊç ekonomiczna? Jakie rozwiàzania zwiàzane z BHP stosujà pracodawcy w swoich firmach i instytucjach? 

W trzeciej – bie˝àcej – edycji powróciliÊmy do badania pracowników, tym razem koncentrujàc si´ na osobach 
zatrudnionych przy pracach fizycznych i umys∏owo-fizycznych. ChcieliÊmy zobaczyç, czy i na ile osoby te ró˝nià si´
od ogó∏u pracowników przebadanych w roku 2014. Czy ich podejÊcie do bezpieczeƒstwa i higieny pracy jest 
odmienne? A mo˝e przeciwnie – podobne do opinii ogó∏u? Dodatkowo, chcàc dodaç analizom nowy, wyjàtkowy
wymiar, w oparciu o postawy wobec bezpieczeƒstwa, przygotowaliÊmy behawioralnà segmentacj´ pracowników 
tj. wydzieliliÊmy profile osób, które majà podobne do siebie poglàdy. O tym, ilu jest ryzykantów niezwa˝ajàcych 
na w∏asne zdrowie, a ilu formalistów wÊród pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych, dowiecie si´ Paƒstwo 
z dalszej lektury.

Wersje elektroniczne wszystkich raportów dost´pne sà na stronie: www.bezpieczniwpracy.pl

Serdecznie zapraszamy do szczegó∏owego zapoznania si´ z wynikami tegorocznej edycji badania opinii.

Koalicja Bezpieczni w Pracy



� Charakterystyka pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych

� Ryzyko i zagro˝enia wyst´pujàce w pracy

� Postrzeganie procedur bezpieczeƒstwa

� DoÊwiadczenia zwiàzane z szkoleniami BHP

� Stosunek do bezpieczeƒstwa w pracy

� Inwestycje w BHP – korzyÊç ekonomiczna czy nieuzasadniony wydatek

� Porównanie wybranych opinii pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych 
do opinii ogó∏u pracowników oraz pracodawców.



� Badanie „Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2016“ zosta∏o zrealizowane przez TNS Polska technikà CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo). 

� JakoÊç pracy ankieterów TNS Polska z roku na rok potwierdzana jest certyfikatem PKJPA. TNS Polska 
posiada certyfikaty PKJPA na 2016 rok w ró˝nych kategoriach, tak˝e w kategorii badaƒ realizowanych 
technikà ankieterskich wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – CATI.

� Termin realizacji badania: 5 – 10 paêdziernika 2016 roku.

� Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 510 pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych.

Dla u∏atwienia interpretacji w raporcie 
prezentujemy udzia∏y procentowe 
zaokràglone do liczb ca∏kowitych. 
Mo˝e to oznaczaç, ˝e w niektórych 
pytaniach jednokrotnego wyboru 
wartoÊci procentowe nie sumujà si´ do 100.



Charakterystyka pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych
Wi´kszoÊç pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych to m´˝czyêni (66 proc.), niemal po∏owa to osoby 
czterdziestoletnie i starsze, a ponad po∏owa to mieszkaƒcy wsi lub najmniejszych miast.

Pracownicy  fizyczni w porównaniu do umys∏owo-fizycznych majà ni˝szy poziom wykszta∏cenia, ale te˝ mniej 
zarabiajà. WÊród ogó∏u wi´kszoÊç respondentów ma umow´ o prac´, jednak warto podkreÊliç, ˝e wÊród 
pracowników fizycznych odsetek osób pracujàcych bez jakiejkolwiek umowy wynosi 17 proc.

Ârodki ochrony indywidualnej
Nieco cz´Êciej praca wymaga stosowania osobistego sprz´tu ochrony od pracowników fizycznych (54 proc. 
w porównaniu do 44 proc. wÊród umys∏owo-fizycznych). W szczególnoÊci takie wymagania stawiane sà w bran˝ach
takich jak: budownictwo, transport i logistyka, rolnictwo i ogrodnictwo. W najwi´kszym zakresie u˝ywane sà r´kawice,
odzie˝ i obuwie ochronne. 

Potencjalne ryzyko zwiàzane z wykonywanà pracà
Prawie trzy czwarte pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych (72 proc.) ocenia, ˝e ich praca wià˝e si´ 
z potencjalnym ryzykiem dla zdrowia bàdê ˝ycia. Przewa˝nie ryzyko to jest szacowane jako niosàce za sobà Êrednie,
bàdê ma∏e zagro˝enie. Ocena poziomu ryzyka w miejscu zatrudnienia ró˝ni si´ w zale˝noÊci od bran˝y, 
w której pracuje respondent. Za bran˝e „najbardziej niebezpieczne“ uznawane sà transport i logistyka, rolnictwo 
i ogrodnictwo oraz budownictwo. W porównaniu do ogó∏u pracowników, którzy badani byli w 2014 roku, wÊród 
pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych ryzyko w miejscu pracy oceniane jest jako nieco powa˝niejsze.
Co jednak ciekawe, nie ma zasadniczych ró˝nic pomi´dzy pracownikami fizycznymi a umys∏owo-fizycznymi.

Czynniki zagro˝enia w miejscu pracy
Najcz´Êciej pracownicy fizyczni i umys∏owo-fizyczni nara˝eni sà na takie zagro˝enia jak stres (72 proc.) i ha∏as 
(68 proc.). Osoby pracujàce fizycznie cz´Êciej ni˝ pracownicy umys∏owo-fizyczni przyznajà, ˝e sà nara˝one 
na takie formy zagro˝eƒ jak np. bolesne i m´czàce pozycje, noszenie lub przesuwanie ci´˝kich ∏adunków czy praca
przy bardzo niskich lub wysokich temperaturach. Na ocen´ nara˝enia na poszczególne czynniki wp∏ywa dodatkowo
typ bran˝y, którà reprezentuje pracownik.

Procedury bezpieczeƒstwa
Niemal wszyscy pracownicy fizyczni i umys∏owo-fizyczni (96 proc.) deklarujà, ˝e znajà procedury bezpieczeƒstwa
zwiàzane z zajmowanym przez siebie stanowiskiem. Równie˝ zdecydowana wi´kszoÊç z nich (87 proc.) ma poczucie,
˝e ma bezpoÊredni wp∏yw na poziom bezpieczeƒstwa w swoim miejscu pracy. Nieco bardziej przekonani sà 
o tym jednak pracownicy umys∏owo-fizyczni ni˝ fizyczni.

Upomnienie wspó∏pracownika w sytuacji, gdy nie dope∏nia on procedur bezpieczeƒstwa jest postrzegane przez 
respondentów raczej jako coÊ niemal oczywistego, naturalnego – 93 proc. deklaruje, ˝e podj´∏oby takà interwencj´ 
w razie potrzeby. Du˝o trudniejszym zadaniem jest upomnienie pracodawcy. Choç wcià˝ nieco ponad po∏owa 
pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych (56 proc.) deklaruje, ˝e powiadomi∏aby Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy
w sytuacji nieprzestrzegania procedur bezpieczeƒstwa przez swojego pracodawc´.



Szkolenia BHP
Z wypowiedzi pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych wynika, ˝e ich zak∏ady pracy regularnie organizujà
szkolenia z zakresu BHP, a wi´kszoÊç z nich przechodzi∏a takie szkolenie wiele bàdê co najmniej kilka razy. 
Z regu∏y szkolenia z zakresu BHP sà oceniane przez pracowników jako przydatne. Co wi´cej, zdecydowana 
wi´kszoÊç (84 proc.) podziela poglàd, ˝e nale˝y zwracaç wi´kszà uwag´ na edukacj´ i promowanie bezpieczeƒstwa
w pracy. Warto równie˝ zauwa˝yç, ˝e przewa˝ajàca wi´kszoÊç zarówno pracodawców, jak i pracowników fizycznych
i umys∏owo-fizycznych, jednog∏oÊnie jest zdania, ˝e inwestycje w bezpieczeƒstwo i higien´ pracy przynoszà 
wymierne korzyÊci ekonomiczne.

Nowa praca – wynagrodzenie czy bezpieczeƒstwo?
Bezpieczeƒstwo w pracy ma du˝e znaczenie dla pracowników. Ilustracjà tego mo˝e byç postawa ponad po∏owy 
pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych, którzy woleliby podjàç prac´ z ni˝szym wynagrodzeniem, ale 
z zapewnionym wi´kszym poziomem bezpieczeƒstwa.

Typy pracowników wÊród pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych
Analizujàc opinie na temat bezpieczeƒstwa, wÊród ogó∏u pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych 
wyró˝niç mo˝na cztery typy osób: najliczniejszà grup´ zdystansowanych (57 proc.), w dalszej kolejnoÊci formalistów
(25 proc.), spragnionych wiedzy (17 proc.) oraz ryzykantów (1 proc.). 

Zdystansowani to ludzie, dla których bezpieczeƒstwo w pracy, choç stosunkowo istotne, nie zawsze stawiane jest 
na pierwszym miejscu. Przyk∏adowo, wielu z nich majàc do wyboru wy˝sze bezpieczeƒstwo lub wy˝sze wynagro-
dzenie, wybra∏oby pieniàdze.

FormaliÊci to osoby, dla których bezpieczeƒstwo jest istotnà wartoÊcià. W szczególnoÊci wa˝ne sà dla nich 
procedury – sami je znajà i sà gotowi pilnowaç tego, by by∏y przestrzegane, zarówno przez wspó∏pracowników, jak 
i pracodawców. 

Spragnieni wiedzy to ambasadorzy BHP, przywiàzujà du˝à wag´ do bezpieczeƒstwa i doskonale rozumiejà 
potrzeb´ edukacji i promowania bezpieczeƒstwa w miejscu pracy. 

W koƒcu grupa ryzykantów – kategoria, na ca∏e szcz´Êcie, bardzo nieliczna. To osoby wykonujàce prace fizyczne,
obarczone wi´kszym ryzykiem i prawdopodobnie w du˝ej mierze dzia∏ajàce w „szarej strefie“ zatrudnienia. 
Ryzykanci nie zwa˝ajà na bezpieczeƒstwo, brakuje im w tym zakresie wiedzy i na co dzieƒ nara˝ajà swoje zdrowie.
To oni poprzez swoje postawy i zachowania z wi´kszym prawdopodobieƒstwem powodowaç mogà wypadki.



1. PRACOWNICY FIZYCZNI I UMYS¸OWO-FIZYCZNI – KIM SÑ?

Celem tegorocznej edycji badania by∏o poznanie punktu widzenia pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych.
Na nasze pytanie odpowiedzi udzieli∏o 510 respondentów, w równej proporcji (po 50 proc.) osoby wykonujàce prace
wy∏àcznie fizyczne oraz mieszane, tj. umys∏owo-fizyczne. Mi´dzy obydwoma grupami znaleêç mo˝na wiele ró˝nic. Ich
charakterystyka znajduje si´ poni˝ej.

WÊród pracowników fizycznych wi´cej jest tych pracujàcych w produkcji, rolnictwie i ogrodnictwie, mniej zaÊ tych
zatrudnionych w handlu. WÊród ogó∏u najwi´cej jest tych zatrudnionych w produkcji (23 proc.), us∏ugach (18 proc.),
handlu (15 proc.) i budownictwie (12 proc.).



Wykres 1. Charakterystyka respondentów pod wzgl´dem charakteru wykonywanej pracy i bran˝y 1

Bardzo ró˝ne jest wykszta∏cenie oraz zarobki pracowników 
fizycznych i umys∏owo-fizycznych. Ci pierwsi najcz´Êciej majà
wykszta∏cenie zawodowe (46 proc.), u tych drugich dominuje 
Êrednie i pomaturalne (47 proc.). Co do dochodów na r´k´, to 
60 proc. pracowników fizycznych zarabia poni˝ej 2000 z∏otych,  
podczas gdy analogiczne zarobki w grupie pracowników 
umys∏owo-fizycznych otrzymuje 36 proc. Pracownicy fizyczni 
sà wi´c znacznie gorzej wykszta∏ceni oraz mniej zarabiajà.

1. Na wykresie przedstawione sà szczegó∏owe informacje na temat bran˝, które reprezentowali respondenci. 
Ze wzgl´dów analitycznych w dalszej cz´Êci raportu kategorie zosta∏y zgrupowane w siedmiu typach: 
produkcja, górnictwo, energetyka (N=133), budownictwo (N=61), transport/ logistyka (N=32), handel (N=78), us∏ugi 
wraz z HORECA (N=101), administracja paƒstwowa, szkolnictwo, s∏u˝ba zdrowia (N=56), rolnictwo/ ogrodnictwo (N=37).



Wykres 2. Porównanie pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych pod wzgl´dem cech demograficznych

Wi´kszoÊç respondentów to m´˝czyêni (66 proc.), niemal 
po∏owa to osoby czterdziestoletnie i starsze, a ponad po∏owa 
to mieszkaƒcy wsi lub najmniejszych miast tj. do 20 tys. ludnoÊci. 



Forma zatrudnienia
JeÊli chodzi o rodzaj posiadanej umowy, to wi´kszoÊç respondentów ma umow´ o prac´ (68 proc.), znacznie mniej 
pracuje na umow´ o dzie∏o lub zlecenie (10 proc.). 13 proc. przyznaje, ˝e pracuje bez umowy, przy czym wÊród 
pracowników fizycznych odsetek ten jest jeszcze wi´kszy (17 proc.).

Wykres 3. Jaki rodzaj umowy Pan/Pani posiada w swojej g∏ównej pracy zarobkowej?

Ârodki ochrony indywidualnej – czy i co jest u˝ywane?
WÊród ogó∏u po∏owa respondentów (49 proc.) przyznaje, ˝e ich praca wymaga stosowania Êrodków ochrony 
indywidualnej. Takà deklaracj´ cz´Êciej sk∏adajà pracownicy fizyczni (54 proc. w porównaniu do 44 proc. wÊród 
umys∏owo-fizycznych). Du˝e ró˝nice w odpowiedziach widaç wÊród osób pracujàcych w ró˝nych bran˝ach. 
Twierdzàco na pytanie najcz´Êciej odpowiadajà pracownicy sektorów takich jak: budownictwo (70 proc.), transport 
i logistyka (69 proc.), rolnictwo i ogrodnictwo (65 proc.). Choç odsetki te sà wysokie, to ich interpretacja zale˝y 
od kontekstu. Czy to mo˝liwe, ˝eby 28 proc. pracowników bran˝y budowlanej twierdzi∏o, ˝e ich praca nie wymaga 
stosowania Êrodków ochrony osobistej?



Wykres 4. Czy Pana/Pani praca wymaga w jakimkolwiek momencie, ˝eby stosowa∏/a Pan/Pani 
osobisty sprz´t ochronny?

Niezale˝nie od stawianych wymagaƒ, wszystkich zapytaliÊmy o to, jakich Êrodków ochrony indywidualnej u˝ywajà.
WÊród ogó∏u zdecydowanie najcz´Êciej u˝ywane sà: r´kawice (55 proc.), odzie˝ ochronna (55 proc.) oraz obuwie
ochronne (47 proc.). WÊród pracowników umys∏owo-fizycznych 32 proc. (czyli dwukrotnie wi´cej ni˝ wÊród 
fizycznych) nie u˝ywa ˝adnych Êrodków ochrony indywidualnej. W tym wzgl´dzie du˝e ró˝nice wyst´pujà równie˝
pomi´dzy bran˝ami.

W budownictwie ˝adnych Êrodków ochrony indywidualnej nie u˝ywa 5 proc. osób. Na drugim biegunie znajduje si´
handel, gdzie jedna po∏owa osób u˝ywa (51 proc.) a druga nie u˝ywa (49 proc.) Êrodków ochrony indywidualnej.
Ogólnie, pracownicy fizyczni oraz ci zatrudnieni w bran˝ach budowlanej, produkcji, górnictwie, energetyce, ale te˝ 
rolnictwie i ogrodnictwie w znaczàco wi´kszym stopniu korzystajà ze Êrodków ochrony osobistej. 



Wykres 5. Jakich Êrodków ochrony indywidualnej u˝ywa Pan/Pani w swojej pracy?

2. BEZPIECZE¡STWO W MIEJSCU PRACY

Potencjalne ryzyko
Zarówno w 2014, jak i w 2016 roku potencjalne ryzyko oceniano na 10-punktowej skali, gdzie 10 oznacza „brak 
zagro˝eƒ dla ˝ycia i zdrowia“. WÊród ogó∏u pracowników (2014) Êrednia ocena wynosi 6,7, wÊród pracowników
fizycznych i umys∏owo-fizycznych (2016) wartoÊç ta jest nieco mniejsza i wynosi 6,3. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e 
przeci´tnie zagro˝enie w pracy postrzegane jest przez obie grupy jako ma∏e. 

Wi´kszoÊç pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych ma poczucie, ˝e ich praca wià˝e si´ z potencjalnym 
ryzykiem dla zdrowia bàdê ˝ycia. Co dziesiàty ocenia to ryzyko jako powa˝ne (10 proc.), co trzeci (35 proc.) jako 
Êrednie, a co czwarty (27 proc.) jako ma∏e. Pracownicy fizyczni i umys∏owo-fizyczni podobnie oceniajà poziom 
zagro˝enia w pracy, natomiast cz´Êciej ni˝ ogó∏ pracowników sà w swojej pracy nara˝eni na zagro˝enie ˝ycia 
i zdrowia. Cz´Êciej te˝ sà zdania, ˝e ich praca wià˝e si´ w∏aÊnie z takim potencjalnym ryzykiem. 



Wykres 6. Na ile charakter pracy, którà wykonujà pracownicy w Pana/Pani w zak∏adzie, wià˝e si´ z potencjalnym 
ryzykiem dla zdrowia czy ˝ycia? Prosz´ u˝yç skali 1–10, gdzie 1 oznacza „bardzo powa˝ne 
zagro˝enie ˝ycia i zdrowia“, a 10 – „brak zagro˝eƒ i ryzyka dla ˝ycia i zdrowia“. 
Prosz´ oceniç najbardziej niebezpieczne stanowisko pracy w Pana/Pani w zak∏adzie.

Ocena poziomu ryzyka w miejscu pracy ró˝ni si´ 
w zale˝noÊci od bran˝y, w której pracuje respondent.
Transport i logistyka, rolnictwo i ogrodnictwo 
oraz budownictwo uznawane sà przez samych
pracowników za bran˝e „najbardziej niebezpieczne“.



Wykres 7. Na ile charakter pracy, którà wykonujà pracownicy w Pana/Pani w zak∏adzie, wià˝e si´ z potencjalnym 
ryzykiem dla zdrowia czy ˝ycia? Prosz´ u˝yç skali 1-10, gdzie 1 oznacza „bardzo powa˝ne zagro˝enie
˝ycia i zdrowia“, a 10 – „brak zagro˝eƒ i ryzyka dla ˝ycia i zdrowia“. 
Prosz´ oceniç najbardziej niebezpieczne stanowisko pracy w Pana/Pani w zak∏adzie.

Warto si´ przyjrzeç temu, na jakie ryzyka codziennie nara˝eni sà pracownicy fizyczni i umys∏owo-fizyczni. Najcz´Êciej
jest to – w ich odczuciu – stres (72 proc.) i ha∏as (68 proc.). Specyfika pracy pracowników fizycznych i umys∏owo-
fizycznych niesie za sobà nieco odmienne nat´˝enie pewnych zagro˝eƒ i choç „ranking ryzyk“ jest niemal 
identyczny wÊród obu grup (jeÊli chodzi o kolejnoÊç), to osoby zajmujàce si´ pracà wy∏àcznie fizycznà cz´Êciej ni˝
pracownicy umys∏owo-fizyczni mówià, ˝e sà nara˝one na poszczególne formy zagro˝eƒ. Jedynym wyjàtkiem jest
stres. Pracownicy fizyczni rzadziej ni˝ umys∏owo-fizyczni mówià, ˝e sà w swojej pracy nara˝eni na ten negatywny
czynnik (64 proc. wobec 80 proc.). Nie nale˝y go jednak lekcewa˝yç, poniewa˝ kwestia stresu w pracy dotyczy 
przewa˝ajàcej wi´kszoÊci zarówno pracowników fizycznych, jak i umys∏owo-fizycznych. 



Na ocen´ nara˝enia na poszczególne czynniki wp∏ywa, co naturalne, typ bran˝y, w której pracownik jest zatrudniony.
Osoby pracujàce w produkcji, górnictwie, energetyce, a tak˝e w budownictwie, cz´Êciej ni˝ pozosta∏e oceniajà, ˝e
sà nara˝one na ha∏as, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, wibracje, drgania narz´dzi i maszyn. 
W budownictwie dochodzi do tego noszenie lub przesuwanie ci´˝kich ∏adunków. Pracujàcy w rolnictwie i ogrodnictwie
cz´Êciej ni˝ inni nara˝eni sà natomiast na wdychanie py∏ów, kontakt z substancjami chemicznymi lub biologicznymi
oraz – podobnie jak wczeÊniejsze grupy – na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, wibracje, drgania 
narz´dzi i maszyn.

Wykres 8. Prosz´ powiedzieç, czy w swojej pracy jest Pan/Pani nara˝ony/a na...?



Procedury bezpieczeƒstwa
Niemal ka˝dy pracownik fizyczny (95 proc.) oraz umys∏owo-fizyczny (98 proc.) jest zdania, ˝e zna procedury 
bezpieczeƒstwa zwiàzane z pe∏nionym przez siebie stanowiskiem. Przy czym prawie siedmiu na dziesi´ciu pracow-
ników jest o tym zdecydowanie przekonanych (66 proc.) a trzech na dziesi´ciu (30 proc.) raczej przekonanych.

Wykres 9. Czy zna Pan/Pani procedury bezpieczeƒstwa zwiàzane z Pana/Pani stanowiskiem pracy?

Pewne wi´ksze ró˝nice w udzielanych odpowiedziach mo˝na zauwa˝yç wÊród tych zdecydowanie przekonanych 
o posiadanej przez siebie wiedzy w zale˝noÊci od reprezentowanej bran˝y. Ilustruje to wykres poni˝ej.

Wykres 10. Czy zna Pan/Pani procedury bezpieczeƒstwa zwiàzane z Pana/Pani stanowiskiem pracy?



Oprócz tego, ˝e pracownicy fizyczni i umys∏owo-fizyczni deklarujà, ˝e znajà procedury bezpieczeƒstwa zwiàzane 
z ich stanowiskiem pracy, to równie˝ zdecydowana wi´kszoÊç z nich (87 proc.) sàdzi, ˝e ma bezpoÊredni wp∏yw 
na poziom bezpieczeƒstwa w swoim miejscu pracy. Nieco bardziej przekonani w tym wzgl´dzie sà pracownicy 
umys∏owo-fizyczni ni˝ fizyczni. 

W porównaniu z danymi z badania z roku 2014 
zrealizowanego na próbie 1000 pracowników,
respondenci wykonujàcy prace fizyczne 
i umys∏owo-fizyczne majà wi´ksze poczucie
sprawczoÊci, jeÊli chodzi o bezpoÊredni wp∏yw
na poziom bezpieczeƒstwa w swoim miejscu
pracy ni˝ ogó∏ pracowników (87 proc. wobec
75 proc.).



Wykres 11. Czy w Pana/Pani opinii ma Pan/Pani bezpoÊredni wp∏yw na poziom bezpieczeƒstwa 
w Pana/Pani miejscu pracy?

Zdecydowana wi´kszoÊç pracowników, zarówno tych zapytanych
w 2014 roku (93 proc.), jak i tych w 2016 roku (93 proc.), 
deklaruje, ˝e w przypadku zauwa˝enia odst´pstw od procedur 
bezpieczeƒstwa w miejscu pracy zwróci∏aby uwag´ i upomnia∏a
wspó∏pracownika. Takà postaw´ reprezentuje przewa˝ajàca
wi´kszoÊç pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych 
bez wzgl´du na bran˝´.



Upomnienie wspó∏pracownika 
w sytuacji, gdy nie dope∏nia on 
procedur bezpieczeƒstwa, 
uznawane jest za coÊ oczywistego. 
Zdecydowanie trudniej jest 
upomnieç pracodawc´ 
i odwo∏aç si´ do wy˝szej instytucji. 

Wykres 12. Czy gdyby Pana/Pani wspó∏pracownik nie dope∏ni∏ procedury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy, 
to czy zwróci∏/a/by Pan/Pani mu uwag´?

Jak pokazujà odpowiedzi respondentów, upomnienie wspó∏pracownika w sytuacji, gdy nie dope∏nia on procedur 
bezpieczeƒstwa, nie jest takie trudne, mo˝na nawet powiedzieç, ˝e jest powinnoÊcià. Zdecydowanie trudniej jest 
natomiast „upomnieç“ pracodawc´. Mimo to, nieco ponad po∏owa pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych 
(56 proc.) deklaruje, ˝e powiadomi∏aby Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy w sytuacji nieprzestrzegania procedur 
bezpieczeƒstwa przez swojego pracodawc´. Jest o tym w pe∏ni przekonany prawie co czwarty pracownik (23 proc.),
co trzeci – w pewnym stopniu (33 proc.). Pracownicy fizyczni cz´Êciej ni˝ umys∏owo-fizyczni byliby sk∏onni podjàç
takie dzia∏anie (59 proc. wobec 53 proc.). Porównanie wyników z 2014 roku oraz z roku bie˝àcego pokazuje równie˝,
˝e pracownicy fizyczni i umys∏owo-fizyczni sà mniej sk∏onni do odwo∏ywania si´ do wy˝szej instytucji (w tym 
przypadku PIP) ni˝ ogó∏ pracowników (56 proc. wobec 69 proc.). 



Wykres 13. Czy powiadomi∏/a/by Pan/Pani Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy w sytuacji nieprzestrzegania procedur 
bezpieczeƒstwa przez Pana/Pani pracodawc´?

Nieco ponad po∏owa pracowników fizycznych 

i umys∏owo-fizycznych (56 proc.) deklaruje, ˝e 

powiadomi∏aby Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy 

w sytuacji nieprzestrzegania procedur 

bezpieczeƒstwa przez swojego pracodawc´. 



Wi´kszoÊç respondentów (75 proc.), przechodzi∏a szkolenie BHP
wiele, bàdê co najmniej kilka razy. Pracownicy fizyczni nieco 
cz´Êciej ni˝ umys∏owo-fizyczni mówià, ˝e byli na takim szkoleniu
tylko raz (22 proc. wobec 17 proc.).

Szkolenia BHP
Ponad po∏owa pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych (62 proc.) deklaruje, ˝e w ich zak∏adach pracy 
regularnie (co najmniej raz do roku) organizowane sà szkolenia z zakresu BHP. 14 proc. badanych zauwa˝a jednak,
˝e w ich miejscu zatrudnienia szkolenia z tego zakresu w ogóle nie sà przeprowadzane. 

Wykres 14. Czy w Pana/Pani zak∏adzie pracy organizowane sà szkolenia z zakresu BHP?



Wykres 15. Czy w swoim zak∏adzie pracy bra∏/a Pan/Pani udzia∏ w szkoleniach z zakresu BHP?

Wykres 16. Czy szkolenia z zakresu BHP, w których bra∏/a Pan/Pani udzia∏ by∏y dla Pana/Pani przydatne?

Pracownicy fizyczni i umys∏owo-fizyczni, którzy brali udzia∏ 
w szkoleniach z zakresu BHP uwa˝ajà, ˝e by∏y one dla nich 
przydatne (86 proc.). Bardziej o przydatnoÊci odbytych szkoleƒ 
sà przekonani jednak pracownicy fizyczni ni˝ umys∏owo-fizyczni 
– wÊród tych pierwszych 44 proc. jest o tym zdecydowanie 
przekonana, a wÊród drugich – 34 proc.



3. OPINIE O BEZPIECZE¡STWIE

Sprawdzajàc wiedz´ pracowników wyniesionà ze szkoleƒ z zakresu BHP, mo˝na powiedzieç, ˝e dziewi´ciu na dziesi´ciu
pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych (90 proc.) deklaruje, ˝e wie, jak zachowaç si´ w sytuacji awaryjnej 
np. ewakuacji, a siedmiu na dziesi´ciu (72 proc.) sàdzi, ˝e potrafi udzieliç pierwszej pomocy. 

Co czwartemu pracownikowi fizycznemu i umys∏owo-fizycznemu (24 proc.) zdarza si´ kupowaç sprz´t ochronny 
za w∏asne pieniàdze. Nie wiadomo jednak, czy dzieje si´ tak ze wzgl´du na niedopatrzenie le˝àce po stronie 
pracodawcy, czy te˝ wynika to z dodatkowej ostro˝noÊci pracowników. 

Zdecydowana wi´kszoÊç (84 proc.) uwa˝a, ˝e nale˝y zwracaç 
wi´kszà uwag´ na edukacj´ i promowanie bezpieczeƒstwa w pracy. 

Poglàdy, ˝e szkolenia BHP to strata czasu, a przestrzeganie 
procedur BHP tak naprawd´ tylko utrudnia prac´, sà podzielane
przez mniejszoÊç pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych
(odpowiednio 20 proc. i 17 proc.). 



Wykres 17. Czy zgadza si´ Pan/Pani czy te˝ nie zgadza z poni˝szymi stwierdzeniami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa?

Cz´sto mówi si´, ˝e pracownicy i pracodawcy reprezentujà ró˝ne interesy. Ich opinie okazujà si´ jednak bardzo
zbie˝ne, jeÊli chodzi o podejÊcie do inwestycji w BHP. Zdecydowana wi´kszoÊç pracodawców (badanie z 2015 roku)
oraz pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych jednog∏oÊnie jest zdania, ˝e inwestycje w bezpieczeƒstwo 
i higien´ pracy przynoszà wymierne korzyÊci ekonomiczne. Bardziej sà o tym przekonane osoby pracujàce na umow´
o prac´ ni˝ bez umowy (84 proc. wobec 71 proc.), a mniej pracownicy handlu i rolnictwa ni˝ osoby pracujàce 
w us∏ugach czy w administracji paƒstwowej, szkolnictwie, s∏u˝bie zdrowia.

Wykres 18. Która z opinii jest bli˝sza Pana/Pani poglàdom?



Bezpieczeƒstwo jest wa˝ne dla pracowników i to na tyle, ˝e ponad
po∏owa z nich wola∏aby podjàç prac´ z ni˝szym wynagrodzeniem, 
ale z zapewnionym wi´kszym poziomem bezpieczeƒstwa. 

Dotyczy to zarówno ogó∏u pracowników (54 proc.), jak i pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych (55 proc.). 
Ci drudzy wyra˝ajà nawet wi´kszà stanowczoÊç w tym wzgl´dzie. Jedna czwarta pracowników fizycznych 
i umys∏owo-fizycznych (25 proc.), gdy na szali postawione sà wynagrodzenie i bezpieczeƒstwo, zdecydowanie 
wybiera bezpieczeƒstwo, podczas gdy wÊród ogó∏u pracowników odsetek ten jest mniejszy i wynosi 18 proc. 

JeÊli chodzi o pracowników z ró˝nych bran˝, to osoby pracujàce w us∏ugach cz´Êciej ni˝ pracownicy administracji
paƒstwowej, szkolnictwa, s∏u˝by zdrowia mówià, ˝e sk∏anialiby si´ do podj´cia pracy z ni˝szym wynagrodzeniem, 
ale z wi´kszym poziomem bezpieczeƒstwa (61 proc. wobec 43 proc.).

Wykres 19. W hipotetycznej sytuacji wyboru mi´dzy dwoma ofertami zatrudnienia by∏/a/by Pan/Pani sk∏onny/a 
podjàç prac´ z ni˝szym wynagrodzeniem, ale z wi´kszym poziomem bezpieczeƒstwa?



4. STOSUNEK DO BEZPIECZE¡STWA – TYPOLOGIA PRACOWNIKÓW 

WÊród pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych pod wzgl´dem postaw wobec bezpieczeƒstwa w pracy
wyró˝niç mo˝na cztery typy osób. Syntetycznie grupy te okreÊliç mo˝na jako:

� zdystansowanych;
� formalistów;
� spragnionych wiedzy;
� oraz ryzykantów.

Co ciekawe, przedstawiona typologia psychograficzna jest zasadniczo niezale˝na od typu wykonywanej pracy,
bran˝y, rodzaju umowy, ale te˝ p∏ci, wieku, czy wielkoÊci miejsca zamieszkania. Mo˝e to oznaczaç, ˝e nastawienie
do bezpieczeƒstwa jest czymÊ „pierwotnym“.

Wykres 20. Typologia pracowników ze wzgl´du na ich podejÊcie do bezpieczeƒstwa w pracy

Wykres 21. Ogólna charakterystyka poszczególnych typów pracowników 2

(na stronie obok) �

WÊród ogó∏u pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych najwi´cej 

jest zdystansowanych (57 proc.), w dalszej kolejnoÊci formalistów (25 proc.) 

oraz spragnionych wiedzy (17 proc.). Bardzo nieliczna grupa (1 proc.), ale 

jednoczeÊnie o bardzo wyrazistym profilu, to ryzykanci. 

2. Grupa ryzykantów to w ca∏ej badanej próbie zaledwie 4 osoby. 
Stàd nale˝y zachowaç dystans przy interpretacji wartoÊci procentowych – 1 respondent ma wag´ 25 proc.





Zdystansowani

Zdystansowani to zdecydowanie najwi´ksza – bo stanowiàca wi´kszoÊç (57 proc.) – grupa wÊród pracowników
fizycznych i umys∏owo-fizycznych. Cechuje ich stosunkowo ambiwalentny stosunek do bezpieczeƒstwa w pracy.
Przyk∏adowo, choç zdecydowana wi´kszoÊç zdystansowanych (81 proc) dobrze ocenia swoje doÊwiadczenie ze
szkoleniami BHP, to mniej ni˝ co trzeci (29 proc.) jest w pe∏ni przekonany o tym, ˝e nale˝y zwracaç wi´kszà uwag´
na edukacj´ i promowanie bezpieczeƒstwa w pracy. 

W porównaniu do formalistów i spragnionych wiedzy wÊród zdystansowanych mniej jest tych, którzy przyk∏adajà wag´
do procedur bezpieczeƒstwa – majà ich znajomoÊç (49 proc.), czy zareagowaliby w przypadku ich niedope∏nienia
(przez wspó∏pracownika – 45 proc., czy przez pracodawc´ – 17 proc.). W mniejszym zakresie potwierdzajà te˝ 
umiej´tnoÊci zwiàzane z udzieleniem pierwszej pomocy (63 proc.) czy zachowaniem w czasie ewakuacji (21 proc.
jest zdecydowanie przekonana, ˝e je posiada). Rzadziej te˝ uwa˝ajà, ˝e inwestycje w BHP przynoszà wymierne 
ekonomiczne korzyÊci (73 proc.) i ˝e w pracy bezpieczeƒstwo jest wa˝niejsze ni˝ wynagrodzenie (49 proc.).

Podsumowujàc, zdystansowani to bardzo liczna grupa, dla której bezpieczeƒstwo, choç stosunkowo istotne, to 
nie wydaje si´ kwestià priorytetowà.

FormaliÊci

FormaliÊci stanowià jednà czwartà (25 proc.) ogó∏u pracowników fizycznych i umys∏owo-fizycznych. Sà to osoby, dla
których bezpieczeƒstwo w pracy jest z pewnoÊcià wa˝ne. W ich miejscach pracy szkolenia BHP sà organizowane
regularnie (71 proc.), a oni sami uwa˝ajà, ˝e sà one przydatne (89 proc.). Ponad po∏owa (57 proc.) jest zdecydowanie
przekonana co do tego, ˝e nale˝y zwracaç wi´kszà uwag´ na edukacj´ i promowanie bezpieczeƒstwa w pracy. Majà
te˝ silne przekonanie, ˝e inwestycje w BHP przynoszà wymierne korzyÊci ekonomiczne (91 proc.).

To jednak, co w najwi´kszym stopniu wyró˝nia formalistów, to ich podejÊcie do procedur. Wszyscy w sposób 
zdecydowany potwierdzajà, ˝e znajà procedury bezpieczeƒstwa zwiàzane z ich stanowiskiem. Sà to te˝ osoby, które
najcz´Êciej zareagowa∏yby w sytuacji ∏amania procedur. 97 proc. zwróci∏aby uwag´ wspó∏pracownikowi, co trzeci 
formalista jest te˝ w pe∏ni przekonany, ˝e powiadomi∏by PIP, gdyby to pracodawca nie dope∏ni∏ procedur.

W skrócie, dla formalistów bezpieczeƒstwo jest istotnà wartoÊcià, lubià przy tym porzàdek i zwracajà uwagà na to, 
by dzia∏aç wed∏ug zasad.



Spragnieni wiedzy

Spragnieni wiedzy to segment wzgl´dnie niedu˝y, stanowiàcy 17 proc. pracowników fizycznych oraz umys∏owo-
fizycznych. Podobnie jak formaliÊci spragnieni wiedzy cenià sobie bezpieczeƒstwo, co wyra˝a si´ w wielu opiniach.
Przyk∏adowo to oni najcz´Êciej sà zdania, ˝e inwestycje w BHP przynoszà korzyÊci ekonomiczne (98 proc.). 
To jednak, co stanowi o ich wyjàtkowoÊci, to stosunek do szkoleƒ i edukacji. 97 proc. z nich uwa˝a szkolenia BHP 
za przydatne. 88 proc. jest w pe∏ni przekonanych, ˝e nale˝y zwracaç wi´kszà uwag´ na edukacj´ oraz promowanie
bezpieczeƒstwa. Wszyscy dystansujà si´ od opinii, ˝e szkolenia BHP to strata czasu. RównoczeÊnie nie zgadzajà si´
z poglàdem, ˝e przestrzeganie procedur BHP utrudnia prac´.

Ogólnie wi´c spragnieni wiedzy to ambasadorzy BHP, którzy z pewnoÊcià doceniliby dzia∏ania Koalicji Bezpieczni 
w Pracy.

Ryzykanci

Ryzykanci to w przeprowadzonym badaniu najmniej liczna kategoria (1 proc.). W tym przypadku mo˝na mówiç, 
˝e na szcz´Êcie, poniewa˝ sà to osoby niezwa˝ajàce na sprawy bezpieczeƒstwa i w∏asnego zdrowia.

Wszystkie cztery osoby reprezentujàce ten profil to m´˝czyêni z wykszta∏ceniem zasadniczym zawodowym 
wykonujàcy prace fizyczne. Trzech z nich mieszka na wsi. JeÊli chodzi o rodzaj umowy, którà sà zwiàzani, to mo˝na
przypuszczaç, ˝e wi´kszoÊç pracuje w tak zwanej „szarej strefie“ – jeden otwarcie przyznaje, ˝e pracuje bez umowy,
dwóch pozosta∏ych nie wskazuje konkretnego typu umowy, jaka wià˝e ich z pracodawcà.

Osoby te mia∏y ograniczone doÊwiadczenie ze szkoleniami BHP, nie znajà procedur BHP, nie potrafià udzielaç 
pierwszej pomocy, czy zachowaç si´ w przypadku ewakuacji. SpoÊród czterech osób tylko jedna osoba jest zdania,
˝e inwestycje w BHP przynoszà wymierne korzyÊci ekonomiczne i w hipotetycznej sytuacji wyboru mi´dzy dwoma
ofertami zatrudnienia zdecydowa∏aby si´ na prac´ z ni˝szym wynagrodzeniem, ale z wi´kszym poziomem 
bezpieczeƒstwa.

Grupa ryzykantów jest bardzo nieliczna, jednak nale˝y pami´taç, ˝e wÊród ogó∏u pracowników takich ludzi mo˝e byç
nawet kilkaset tysi´cy. To oni w najwi´kszym stopniu nara˝eni sà na wypadki w pracy, dlatego to do nich warto 
próbowaç dotrzeç, by zmieniç ich nastawienie.
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Koalicja Bezpieczni w Pracy rok do roku buduje wiedz´ 

na temat bezpieczeƒstwa pracy w Polsce. Bie˝àca edycja

badania to powrót do perspektywy pracowniczej i dà˝enie

do lepszego zrozumienia osób wykonujàcych prace fizyczne

oraz umys∏owo-fizyczne, tych ludzi, którzy z racji pe∏nionych

obowiàzków na co dzieƒ w nieco wi´kszym zakresie nara˝eni

sà na czynniki ryzyka. 

Cieszy, ˝e ogólny obraz wy∏aniajàcy si´ z badania, Êwiadczy

o tym, ˝e sprawy bezpieczeƒstwa nie sà ignorowane. Wa˝ne

sà jednak szczegó∏y i na nie pozwala spojrzeç przygotowana

w tym roku typologia pracowników.

EntuzjaÊci w pe∏ni oddani sprawom bezpieczeƒstwa 

i przekonani do tego, ˝e tematyk´ t´ trzeba promowaç 

stanowià mniejszoÊç. Wi´kszoÊç to osoby, które do BHP

podchodzà z dystansem – czasem pozytywnie, czasem

przedk∏adajàc ponad bezpieczeƒstwo inne wartoÊci. Mimo

bardzo niewielkiej liczebnoÊci nie nale˝y bagatelizowaç

tzw. ryzykantów. To typ osób, które bezwiednie nara˝ajà 

na szwank nie tylko swoje zdrowie, ale te˝ wspó∏pracowników

i otoczenia. Pami´tajmy, wed∏ug danych G∏ównego Urz´du

Statystycznego podstawowà przyczynà wypadków w pracy

sà niew∏aÊciwe zachowania pracownika. Dlatego, tak jak wielu

respondentów deklarowa∏o, ˝e w przypadku niedope∏nienia

procedury bezpieczeƒstwa zwróci∏oby uwag´ wspó∏pracowni-

kowi, tak warto pomyÊleç o reagowaniu nie tylko w miejscu

swojej pracy, ale szerzej. 

Gdziekolwiek jesteÊmy i widzimy, ˝e ktoÊ wykonuje swoje

obowiàzki w sposób niebezpieczny, zwróçmy mu uwag´.

Nasza reakcja pomóc mo˝e w unikni´ciu wypadku.

Andrzej Smó∏ko
Prezes CWS-boco Polska

Przewodniczàcy 

Koalicji Bezpieczni w Pracy

W ramach tegorocznego raportu „Bezpieczeƒstwo pracy 

w Polsce 2016“, po raz pierwszy przeanalizowaliÊmy postawy

pracowników pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa w pracy 

i podzieliliÊmy je na 4 segmenty, charakteryzujàce si´ 

dominujàcymi cechami. Jako Przewodniczàcy Koalicji 

Bezpieczni w Pracy, z wielkà satysfakcjà odnotowa∏em, ˝e

grupa „ryzykantów“ jest stosunkowo nieliczna (1 proc.), 

jednak nale˝y pami´taç, ˝e wÊród ogó∏u pracowników takich

ludzi mo˝e byç nawet kilkaset tysi´cy. To oni w najwi´kszym

stopniu nara˝eni sà na wypadki w pracy i to do nich w∏aÊnie

musimy dotrzeç, ˝eby zmieniç ich nastawienie. Z drugiej

strony budujàcy jest tak˝e fakt, i˝ wÊród pracowników 

fizycznych i umys∏owo-fizycznych 17 proc. to osoby zaklasy-

fikowane jako „spragnieni wiedzy“. To pracownicy, którzy 

w szczególny sposób cenià sobie bezpieczeƒstwo w pracy.

Na uwag´ zas∏uguje ich stosunek do szkoleƒ i edukacji.

Wszyscy oni dystansujà si´ od poglàdu, ˝e szkolenia BHP 

to strata czasu (97 proc. uwa˝a je za bardzo przydatne),

równoczeÊnie zdecydowanie sprzeciwiajà si´ opinii,

i˝ przestrzeganie procedur BHP utrudnia prac´. A˝ 88 proc. 

z nich jest w pe∏ni przekonanych, ˝e nale˝y zwracaç wi´kszà

uwag´ na edukacj´ oraz promowanie bezpieczeƒstwa. 

To oni zapewne stanowià coraz liczniejszà spo∏ecznoÊç 

skupionà wokó∏ naszej inicjatywy i to z myÊlà o nich powsta∏a

Koalicja Bezpieczni w Pracy. 

Jestem przekonany, ˝e za kilka lat nasi ambasadorzy, 

eksperci, wychowankowie i sympatycy doprowadzà do tego,

i˝ grupa „spragnionych wiedzy“ stanowiç b´dzie ponad

po∏ow´ wszystkich respondentów. 



El˝bieta Rogowska
Dyrektor Handlowy 

PW Krystian

Tegoroczne badanie poruszy∏o bardzo wa˝ne kwestie 

zwiàzane z poczuciem bezpieczeƒstwa w miejscu pracy

oraz u˝ywaniem Êrodków ochrony indywidualnej. Choç 

z pozoru wyniki sà zadowalajàce, przy pog∏´bionej analizie

nie wydajà si´ byç optymistyczne.

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e a˝ 45 proc. pracowników bran˝y

produkcyjnej, energetycznej oraz przemys∏u górniczego

deklaruje, ˝e ich praca nie wymaga stosowania Êrodków

ochrony osobistej. Niskie sà te˝ wskaêniki dotyczàce 

u˝ywania konkretnych Êrodków ochrony przez pracowników

– tylko co drugi badany deklaruje, ˝e u˝ywa r´kawic, odzie˝y

ochronnej czy obuwia ochronnego. Mo˝na wywnioskowaç

zatem, ˝e w wielu zak∏adach pracy procedury bezpieczeƒ-

stwa nie sà wystarczajàco dobrze egzekwowane bàdê 

istnieje problem z nomenklaturà – nie wszystko, co dla 

pracodawcy oznacza Êrodki ochrony osobistej, jest tym

samym dla pracownika. 

W tegorocznej edycji badania pracownicy ocenili potencjalne

ryzyko w miejscu pracy na 6,3 w 10-stopniowej skali, gdzie

10 oznacza „brak zagro˝eƒ dla ˝ycia i zdrowia“. OsobiÊcie

uwa˝am, ˝e nie jest to powód do chluby, w moim przekonaniu

jest to nie tyle informacja o realnym poczuciu bezpieczeƒ-

stwa, ile o braku ÊwiadomoÊci istnienia zagro˝eƒ – co 

popiera dodatkowo niski wskaênik respondentów, którzy

zadeklarowali koniecznoÊç u˝ywania Êrodków ochrony 

indywidualnej w swoim miejscu pracy. 

Ewa Gawrysiak
Mened˝er ds. Klientów Koƒcowych

na Europ´ Wschodnià 

i Azj´ Centralnà

TenCate Protective Fabrics

Wyniki badania ukazujà stale rosnàcà ÊwiadomoÊç 

przestrzegania zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy 

– stosunkowo nieliczny odsetek pracowników fizycznych

oraz fizyczno-umys∏owych zgodzi∏ si´ ze stwierdzeniem, ˝e

przestrzeganie procedur bezpieczeƒstwa utrudnia prac´,

a szkolenia BHP to strata czasu. Wi´kszoÊç natomiast dekla-

rowa∏a, ˝e nale˝y zwracaç wi´kszà uwag´ na edukacj´

i promowanie bezpieczeƒstwa w miejscu pracy.

Nale˝y pami´taç, ˝e ciàg∏a edukacja w zakresie przestrze-

gania zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy to inwestycja

przynoszàca wymierne korzyÊci ekonomiczne, moralne 

i spo∏eczne – zgadzajà si´ z tym zarówno pracownicy, jak 

i pracodawcy. Ci´˝ki, zbiorowy, bàdê Êmiertelny wypadek

przy pracy to nie tylko ucià˝liwy proces karny oraz wzmo˝ona

kontrola Paƒstwowej Inspekcji Pracy, ale przede wszystkim

utrata najwy˝szej ludzkiej wartoÊci – zdrowia i ˝ycia.

Bezpieczne miejsce pracy, to jak pokazuje badanie, 

najwy˝sza wartoÊç dla pracownika. Ponad po∏owa badanych

pracowników fizycznych oraz umys∏ow-fizycznych przyzna∏a,

˝e w przypadku wyboru mi´dzy dwoma ofertami zatrudnienia,

podj´∏oby prac´ z ni˝szym wynagrodzeniem, ale wi´kszym

poziomem bezpieczeƒstwa. 



Jaros∏aw Wilk
Dyrektor ds. Bezpieczeƒstwa 

i Ochrony Zdrowia 

LafargeHolcim w Polsce

Budownictwo jest sektorem, z którego najwi´kszy odsetek 

badanych przyzna∏ koniecznoÊç u˝ywania Êrodków ochrony

indywidualnej. Zatrwa˝ajàca jest jednak liczba respondentów,

którzy stwierdzili, ˝e praca w bran˝y budowlanej nie wymaga

stosowania Êrodków ochrony osobistej – to a˝ 28 proc.

pracowników, czyli prawie co trzecia osoba wykonujàca prace

na budowie.

W przypadku LafargeHolcim mamy pi´ç podstawowych zasad

bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia. Zale˝y nam, by ka˝dy 

pracownik nie tylko zna∏ te zasady, ale przede wszystkim je 

przestrzega∏. To podstawa zatrudnienia w naszej firmie oraz

doboru podwykonawców. Jedna z pi´ciu zasad, dotyczy w∏aÊnie

stosowania Êrodków ochrony indywidualnej.

Istotà kultury bezpieczeƒstwa, jakà rozwijamy w naszej firmie,

jest aktywny wspó∏udzia∏ pracowników oraz podwykonawców 

w jej kszta∏towaniu. To tak˝e postawa bycia nieoboj´tnym 

w sytuacjach nie przestrzegania obowiàzujàcych zasad. 

Od ka˝dej osoby, która wchodzi na teren naszego zak∏adu, 

niezale˝nie od tego, czy jest to pracownik fizyczny, umys∏owy

czy podwykonawca, wymagamy noszenia Êrodków ochrony

indywidualnej. Kiedy przebywa poza tzw. strefà zielonà – 

minimum to kask ochronny, obuwie robocze klasy S3, okulary

oraz kamizelka. W wyznaczonych strefach dodatkowo wymagane

sà m.in. ograniczniki s∏uchu czy stosowna odzie˝ robocza. 

Ka˝da osoba wchodzàca pierwszy raz na zak∏ad poza stref´ 

zielonà, dodatkowo uczestniczy w szkoleniu wprowadzajàcym,

w trakcie którego zaznajamia si´ z obowiàzujàcymi zasadami

oraz wyst´pujàcymi zagro˝eniami. W przypadku goÊci oraz 

podwykonawców, ka˝dy z nich otrzymuje „paszport bezpie-

czeƒstwa“, czyli dokument poÊwiadczajàcy przebyte szkolenia 

w zakresie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia. Jest to swego

rodzaju przepustka do wejÊcia na teren zak∏adu.

Marek Maszewski
Dyrektor Dzia∏u Nadzoru

SEKA SA

Waga raportu jest du˝a dzi´ki przedstawieniu rzeczywistoÊci 

w innym uj´ciu ni˝ to mo˝liwe wy∏àcznie na podstawie danych

GUS. Ta instytucja w wi´kszoÊci pozyskuje informacje od praco-

dawców zatrudniajàcych ponad 9 osób, pomijajàc olbrzymi

odsetek pracowników mikroprzedsi´biorstw. Raport daje nam

wyjàtkowà mo˝liwoÊç poznania opinii na temat BHP samych

wykonawców pracy.

Tegoroczna edycja badania ukazuje, ˝e postrzeganie 

przydatnoÊci szkoleƒ BHP wÊród pracowników fizycznych

oraz fizyczno-umys∏owych jest na bardzo wysokim poziomie

– w obu grupach na poziomie oko∏o 85 proc. 

Prowadzenie szkoleƒ jest du˝à sztukà, dlatego formy i metody

powinny byç stale udoskonalane, by przekazywanie treÊci mog∏y

efektywnie dotrzeç do zainteresowanych oraz przede wszystkim

do tej grupy respondentów, która obecnie ocenia takie szkolenia

jako bezu˝yteczne. 

Obecnie jakoÊç szkoleƒ, w tym okresowych, nierzadko pozo-

stawia wiele do ˝yczenia. Prowadzàc szkolenia BHP dla

nowo zatrudnianych czasem spotykam si´ z zaskoczeniem

uczestników. Jest ono spowodowane wymaganym przez

przepisy czasem ich trwania, treÊcià i formà zaj´ç. Taka reakcja

sugeruje, ˝e koszt dobrego szkolenia jest wcià˝ jeszcze przez

wielu pracodawców uznawany za nieuzasadniony.

Deklarowana ÊwiadomoÊç roli bezpieczeƒstwa pracy jest

wÊród respondentów na wysokim poziomie. Âwiadczy o tym

powszechna gotowoÊç do otrzymywania ni˝szego wynagro-

dzenia w zamian za wy˝szy poziom bezpieczeƒstwa 

– ankietowani w przewa˝ajàcej liczbie uznajà inwestycje 

w BHP za ekonomicznie uzasadnione. 



Artur Sobota
Kierownik Sekcji Prewencji

Paƒstwowa Inspekcja Pracy

Z wielkà uwagà Êledz´ coroczne raporty Koalicji dotyczàce

bezpieczeƒstwa pracy w Polsce. 

Wiedza, o tym, jak pracownicy podchodzà do zagadnieƒ

zwiàzanych z bezpieczeƒstwem, jest zawsze cenna. 

Informacja, ˝e niemal ka˝dy pracownik fizyczny i umys∏owo-

fizyczny jest zdania, ˝e zna procedury bezpieczeƒstwa

zwiàzane ze swoim stanowiskiem pracy, powinna cieszyç,

jednak lektura innych pytaƒ pokazuje, ˝e czasem jest to tylko

deklaracja. 

Informacja, ˝e 28 proc. budowlaƒców odpowiada, ˝e ich

praca nie wymaga stosowania Êrodków ochrony indywidualnej,

mo˝e zaskakiwaç. DoÊç du˝y odsetek pracowników 

wskazuje, ˝e w ich miejscu pracy nie odbywajà si´ szkolenia

z zakresu BHP lub szkoli si´ tylko nowych pracowników, 

a co piàty pracownik uwa˝a szkolenie za strat´ czasu. 

Takie wyniki pokazujà, ˝e w firmach jest jeszcze du˝o do

poprawy w zakresie jakoÊci i atrakcyjnoÊci szkoleƒ, które sà

jednym z podstawowych elementów wp∏ywajàcych na 

bezpieczeƒstwo pracy w firmie.

Interesujàcy jest przyj´ty w badaniu podzia∏ na grupy 

pracowników. Szczególnie powinniÊmy próbowaç dotrzeç 

z dzia∏aniami edukacyjnymi i prewencyjnymi do grupy 

„zdystansowanych“, aby bardziej aktywnie i Êwiadomie 

podchodzili do w∏asnego bezpieczeƒstwa w procesie pracy.

Osiàgni´cie poprawy bezpieczeƒstwa pracy wymaga 

partnerskiego udzia∏u wszystkich stron stosunku pracy 

i wspomagania osób zainteresowanych poprawà jego stanu.

Dzia∏alnoÊç Koalicji w propagowaniu kultury bezpieczeƒ-

stwa zas∏uguje w tym zakresie na szczególne uznanie.

Maciej Jagielski
Kierownik Zespo∏u 

BHP i PPO˚

Urzàd Dozoru Technicznego

Tematyka bezpieczeƒstwa zawsze jest i b´dzie bardzo 

wa˝nym aspektem pracy ka˝dej osoby wykonujàcej prac´.

To istotne za∏o˝enie potwierdza powy˝sze badanie, co jest 

niezmiernie satysfakcjonujàce. Uwa˝am, ˝e nie da si´ budo-

waç zadowolenia z wykonywanej pracy bez poczucia, ˝e nic

nam nie zagra˝a, a po wykonaniu przypisanych nam zadaƒ

cali i zdrowi wrócimy do domu. Patrzàc na wyniki badania

cieszy mnie fakt, ˝e znakomita wi´kszoÊç respondentów wie,

co to sà Êrodki ochrony indywidualnej oraz mia∏a kontakt 

ze szkoleniami w zakresie BHP. Bardzo budujàce jest, ˝e 

96 proc. badanych zna procedury bezpieczeƒstwa oraz

rozumie jak wa˝ne jest ich stosowanie, orientujà si´ równie˝

w zagadnieniach zwiàzanych z ryzykiem na stanowisku

pracy i jego ocenà.

W raporcie niepokojàce jest, ˝e 17 proc. badanych pracuje bez

umowy, w tak zwanej szarej strefie, co na samym ju˝ starcie

degraduje nasze oczekiwania co do spe∏nienia przez praco-

dawc´ przepisów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem. W takiej

sytuacji pracownik w momencie zdarzenia wypadkowego 

bardzo cz´sto pozostawiony jest z problemem sam. Dziwi mnie

to przy tak niskim bezrobociu rejestrowanym w Polsce. Kolejnà

kwestià dajàcà do myÊlenia jest grupa tzw. pracowników 

zdystansowanych (57 proc.), którzy, wed∏ug przedstawionego

raportu, wybraliby wi´ksze pieniàdze kosztem lepszego zabez-

pieczenia w na przyk∏ad Êrodki ochrony indywidualnej czy

dost´p do szkoleƒ z BHP. Uwa˝am, ˝e jest to grupa osób, którà

mo˝na w bardzo szybki i prosty sposób uÊwiadomiç jak wa˝ne

jest bezpieczeƒstwo w miejscu pracy. 

W mojej ocenie pracownikom tym brakuje ÊwiadomoÊci 

w zakresie zagro˝eƒ na stanowisku pracy.  Stosunkowo ma∏y

odsetek, bo 1 proc., ryzykantów równie˝ daje do myÊlenia,

poniewa˝ nawet jedna czarna owca potrafi zniweczyç wysi∏ki

ca∏ego stada. Takie osoby nale˝y identyfikowaç ju˝ podczas

rekrutacji, a dopuszczaç do pracy dopiero wtedy, kiedy

b´dziemy mieli pewnoÊç, ˝e z ryzykanta przeistoczy∏ si´ 

w spragnionego wiedzy ambasadora BHP.



Witold Polkowski
Doradca Prezydenta 

Pracodawcy RP

To ju˝ kolejne badanie ÊwiadomoÊci pracowników o bezpie-

czeƒstwie wykonywanej pracy. Cieszy fakt, ˝e zdecydowana

wi´kszoÊç pracowników zna procedury bezpieczeƒstwa

zwiàzane z wykonywanà przez siebie pracà. Równie˝ jako

zjawisko pozytywne uznaç nale˝y to, ˝e wi´kszoÊç pracow-

ników deklaruje reakcje na fakt nieprzestrzegania przepisów

BHP przez kolegów z pracy i pracodawców. 

Pomimo, ˝e w badanej grupie zarobki znacznej cz´Êci 

pracowników oscylujà w okolicach minimalnego wynagro-

dzenia, pracownicy bardziej sobie cenià bezpieczeƒstwo

pracy ni˝ wy˝sze zarobki. Przy okazji badania pokazano 

rozmiar zjawiska „pracy na czarno“. Rozmiar ten przera˝a.

Bez umowy pracuje a˝ 17 proc. pracowników zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych i a˝ 13 proc. ogó∏u badanych.

Ta grupa respondentów nie posiada szkoleƒ w zakresie

BHP, nie ma pe∏nej ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ zawodowych 

– 28 proc. pracowników bran˝y budowlanej twierdzi∏o, ˝e ich

praca nie wymaga stosowania osobistego sprz´tu ochrony.

To u tych „pracodawców“ lokujà si´ najcz´Êciej negatywne

zjawiska w zakresie bezpieczeƒstwa pracy – wypadki przy

pracy czy choroby zawodowe, a pracownicy nie mogà

dochodziç na gruncie prawnym swych uprawnieƒ lub ich

dochodzenie jest znacznie utrudnione. 

Dzia∏ania Paƒstwowej Inspekcji Pracy w zakresie zwalczania

nielegalnego zatrudnienia powinny zatem zostaç zintensyfi-

kowane. 

Tadeusz Zajàc
Spo∏eczny doradca Prezydenta

Pracodawcy RP

Przygotowany raport b´dàcy wynikiem trzeciej edycji badaƒ

Koalicji Bezpieczni w Pracy odzwierciedla stan fundamentalnych

elementów, jakimi sà wiedza, doÊwiadczenie i kwalifikacje 

przek∏adajàce si´ w sposób bezpoÊredni na bezpieczeƒstwo 

w procesie pracy. Na podkreÊlenie zas∏uguje to, i˝ w Êwietle

badaƒ niemal ka˝dy pracownik jest przekonany, i˝ zna 

procedury bezpieczeƒstwa zwiàzane z pe∏nieniem przez siebie

stanowiskiem. 

Tymczasem, co czwarty ankietowany (25 proc.) odpowiadajàc

na pytanie o szkolenia BHP wskazuje, ˝e sà one prowadzone 

z naruszeniem zasad, co uwidacznia wykres 14. Wobec tego

uzasadnionym jest koniecznoÊç nowego spojrzenia na proces

dydaktyczny i docenianie wagi tego elementu bezpieczeƒstwa.

Pozytywnym jest  fakt, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç pracowników

zna procedury bezpieczeƒstwa zwiàzane z wykonywanà przez

siebie pracà oraz deklaruje zwrócenie uwagi w przypadku 

nieprzestrzegania przepisów BHP przez kolegów z pracy 

(rzadziej  pracodawcy). Co ciekawe wi´kszoÊç respondentów

deklaruje prymat bezpieczeƒstwa w Êrodowisko pracy nad

wysokoÊcià wynagrodzenia. A˝ 87 proc. badanych uwa˝a, ˝e

ma bezpoÊredni wp∏yw na poziom bezpieczeƒstwa w swoim

miejscu pracy, a tak˝e zdecydowana wi´kszoÊç zarówno 

pracodawców jak i pracowników wskazuje, ˝e inwestycja 

w bezpieczeƒstwo pracy jako uzasadniona i celowa.

Przedstawiony w badaniu obraz uwidacznia zmiany, jakie

zasz∏y w ÊwiadomoÊci pracodawców i pracowników w okresie

transformacji. I to nale˝y traktowaç jako fundament do dalszej

pracy w tym obszarze. Badania pokazujà przera˝ajàcy stan

pracy na czarno i wynikajàce z tego faktu konsekwencje. 

Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç nowego zjawiska na rynku pracy

zwiàzanym z zatrudnianiem cudzoziemców, wprowadzaniem

nowych technologii, robotyzacjà stanowisk pracy itp. 

Reasumujàc – powia∏o optymizmem, ale do euforii daleko.



prof. Jacek M´cina
Cz∏onek Rady Ochrony Pracy

Doradca zarzàdu 

Konfederacja Lewiatan

Ranking Koalicji Bezpieczni w Pracy to dobra formu∏a 

pokazywania najlepszych praktyk w zakresie inwestowania

oraz promowania bezpieczeƒstwa i higieny pracy w firmach.

Badanie koalicji pokazuje, ˝e stan ÊwiadomoÊci si´ poprawia,

a liczba firm, które inwestujà w BHP roÊnie – roÊnie wi´c tak˝e

bezpieczeƒstwo pracowników.  

Ocena poziomu ryzyka w miejscu zatrudnienia ró˝ni si´ 

w zale˝noÊci od bran˝y, a za bran˝e „najbardziej niebez-

pieczne“ uznawane sà transport i logistyka, rolnictwo 

i ogrodnictwo oraz budownictwo. W porównaniu do ogó∏u

pracowników, którzy badani byli w 2014 roku, wÊród 

pracowników fizycznych oraz umys∏owo-fizycznych, ryzyko

w miejscu pracy oceniane jest jako nieco powa˝niejsze. 

Niemal wszyscy pracownicy fizyczni i umys∏owo-fizyczni 

(96 proc.) deklarujà, ˝e znajà procedury bezpieczeƒstwa

zwiàzane z zajmowanym przez siebie stanowiskiem. Równie˝

zdecydowana wi´kszoÊç z nich (87 proc.) ma poczucie, ˝e

ma bezpoÊredni wp∏yw na poziom bezpieczeƒstwa w swoim

miejscu pracy. 

Te wyniki powinny utwierdzaç nas w przekonaniu, ˝e ta 

inicjatywa to doskona∏a droga do sukcesu, do poprawy

stanu BHP.

Renata Górna
Radca OPZZ 

Zespó∏ ds. zdrowia, 

warunków pracy 

i osób niepe∏nosprawnych

OPZZ

Gratuluj´ kolejnej edycji badania jak te˝ doboru grupy – 

pracowników, tym razem zatrudnionych przy pracach 

fizycznych i umys∏owo-fizycznych. Wielkà wartoÊcià Raportu

jest porównywanie wyników z lat poprzednich – to pokazuje

tendencje i mo˝e stanowiç podstaw´ do rekomendacji 

praktycznych rozwiàzaƒ. 

Z zaciekawieniem zapozna∏am si´ z behawioralnà segmentacjà

pracowników. Nieco pesymistycznym jest, i˝ ponad 57 proc.

to zdystansowani, czyli osoby dla których bezpieczeƒstwo 

w pracy, choç stosunkowo istotne, to nie zawsze stawiane jest

na pierwszym miejscu. To rekomendacja i wyzwanie tak˝e dla

nas – przedstawicieli pracowników do wp∏ywania na zmiany

postaw pracowniczych, zw∏aszcza, ˝e czynnik ludzki jest

wcià˝ wiodàcy i decyduje o niemal 60 proc. nieszcz´Êliwych

zdarzeƒ wypadkowych w pracy. Choç z drugiej strony cieszy

fakt, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç pracowników, deklaruje, ˝e

w przypadku zauwa˝enia odst´pstw od procedury bezpie-

czeƒstwa w miejscu pracy zwróci∏aby uwag´ i upomnia∏a

wspó∏pracownika. I sytuacja ta si´ polepsza wobec badania 

z 2014 roku! 

Szkolenia BHP to nadal bardzo powa˝ne wyzwanie. Choç

badani (62 proc.) deklarujà, ˝e w ich zak∏adach pracy 

regularnie (co najmniej raz do roku) organizowane sà szkolenia

z tego zakresu, zaskakuje, ˝e a˝ 14 proc. twierdzi, ˝e nie sà

one przeprowadzane. Warto by∏oby tak˝e zapytaç o formy

szkoleƒ i ich jakoÊç. 

Niestety, smutne jest tak˝e to, ˝e wÊród pracowników fizycz-

nych odsetek osób pracujàcych bez jakiejkolwiek umowy

wynosi 17 proc. Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e to najbardziej

,,wypadkogenna“ grupa, potencjalnych odbiorców dzia∏aƒ

szkoleniowych i edukacyjnych w obszarze BHP. Musimy

tak˝e o nich pami´taç. 



Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiàzana zosta∏a z inicjatywy firm CWS-boco, 
PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku w celu 
promowania kultury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy wÊród pracowników 
i pracodawców. Cel ten realizowany jest poprzez dzia∏alnoÊç edukacyjnà 
na temat obowiàzujàcych norm i procedur oraz pokazywania dobrych praktyk
i informowania o korzyÊciach wynikajàcych z wdra˝ania wysokich standardów 
bezpieczeƒstwa w miejscu pracy.

Cele koalicji:

� popularyzacja kultury bezpieczeƒstwa pracy wÊród pracowników i pracodawców;

� edukowanie w zakresie obowiàzujàcych norm i procedur BHP;

� informowanie o najlepszych stosowanych praktykach rynkowych wspierajàcych 
zarówno bezpieczeƒstwo pracowników, jak i wykonywanych przez nich procesów;

� inspirowanie do zmiany postaw i poprawy warunków pracy poprzez wdra˝anie 
odpowiednich rozwiàzaƒ i standardów.

Cz∏onkowie koalicji:






