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„Wzmocnienie komunikatu 

bezpieczeństwa jest najważniejsze” – 

przekonuje Elżbieta Kutyba, kierownik w 

dziale BHP i Ochrony Środowiska w 

Philips Lighting Poland. W jaki sposób 

zatem tworzyć wizję bezpieczeństwa tak 

by przekaz trafiał do wszystkich 

pracowników?  

W wizji bezpieczeństwa pracy wyróżnić należy 

4 kluczowe obszary działania.  

Są to: bezpieczne środowisko pracy, 

zaangażowanie, zdrowie i dobre 

samopoczucie, komunikacja i monitoring 

(jeśli coś nie jest monitorowane to trudno 

tym zarządzać). To właśnie na takiej bazie, 

przy wsparciu liderów poprzez ich 

zaangażowanie, wdrażane są działania do 

programu „ZERO WYPADKÓW”.  

Program budowany jest w oparciu 

o wszystkie dobre praktyki (również te 

zewnętrze), ale też przykre doświadczenia 

(np. wypadki). Celem wdrażanego programu 

jest osiągnięcie sytuacji bezwypadkowości 

(ten cel nie został jeszcze w pełni 

zrealizowany). Aby skutecznie wdrożyć 

program „ZERO WYPADKÓW” konieczne jest 

wprowadzenie głębokich zmian 

środowiskowych. Trzeba również przy tej 

okazji zwrócić uwagę na specyfikę firmy - 

pracownicy są zatrudnieni w firmie od np. 25-

35 lat. Praca z tak doświadczonymi ludźmi 

stanowi wyzwanie, również jeśli chodzi 

o zmiany w kulturze bezpieczeństwa 

Warto również zauważyć, że Program „ZERO 

WYPADKÓW” odnosi się  

do każdego z czterech filarów.  

 

 

 

6 PRAWNYCH WYMOGÓW 

BEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU 

PRACY, O KTÓRYCH BEZWZGLĘDNIE NIE 

MOŻNA ZAPOMINAĆ 

Zastanowić się należy nad wymogami 

prawnymi bezpieczeństwa w środowisku 

pracy. Możemy w tym miejscu wyszczególnić 

sześć obszarów zainteresowania – 

bezpieczeństwo maszyn, odzież ochronna, 

środki ochrony indywidualnej, instrukcje, 

szkolenia oraz monitorowanie środowiska 

pracy. 

W Philips Lighting Poland regularnie 

przeprowadzane są warsztaty bezpieczeństwa 

pracowników. Celem takich warsztatów jest 

wzrost świadomości pracowników, 

praktyczne przekazywanie wiedzy oraz 

100% uczestnictwa w takich 

warsztatach.  

W roku 2010 przeprowadzono warsztaty 

podejmujące tematykę pierwszej pomocy 

oraz ochrony przeciwpożarowej. W ramach 

zajęć przeprowadzono praktyczne warsztaty 

z zakresu m.in. resuscytacji, pozycji 

bezpiecznej oraz używania sprzętu 

przeciwpożarowego.  

 

W okresie 2011 - 2012 warsztaty dotyczyły 

tematyki bezpieczeństwa na stanowisku 

pracy – w ramach tego cyklu przeprowadzono 

zajęcia z pierwszej pomocy w wypadku 

skaleczeń, niezgodności na stanowisku pracy, 

piktogramów, substancji chemicznych oraz 

wizji bezpieczeństwa. Zorganizowane zostały 

również zajęcia w formie warsztatów 

filmowych, przeprowadzane w grupach 15 – 

osobowych. W zależności od miesiąca udział 

w zajęciach brały różne wydziały. Pracownicy 

wymyślali tematy do opowiedzenia przy danej 



3 | S t r o n a  

 

MOVIDA Conferences, „Najlepsze praktyki z zakresu zarządzania obszarem BHP dla zaawansowanych” 

www.movida.com.pl 

 
 

maszynie, potem w formie filmiku 

przygotowywali materiał o związanych 

z wybraną maszyną zagrożeniach, 

zastosowanych zabezpieczeniach itp. Na 

samych warsztatach następowało wspólne 

omawianie sytuacji problemowych. 

 

Dalej, w roku 2013, warsztaty traktowały 

o niebezpiecznych zachowaniach – 

polegały na obserwacji kolegów z innych 

wydziałów, notowaniu wniosków, i 

ch przedstawianiu i omawianiu oraz szukaniu 

przyczyny i możliwych rozwiązań. W 2014 

roku pracownicy sami dokonywali oceny 

ryzyka na swoim stanowisku pracy. 

W roku 2011 zakupiony został generator 

dymu w celu lepszego przygotowania 

pracowników do sytuacji zagrożenia pożarem. 

Odnotowano również, że czas przyjazdu 

straży pożarnej wynosi  

4 minuty. Dwa lata później przeprowadzono 

pierwszą próbną ewakuację pracownika 

z dachu. Aktualnie corocznie odbywają 

się ćwiczenia ewakuacji – również 

z pracownikami na zmianie nocnej.  

Regularnie, raz w roku, odbywają się również 

szkolenia pogotowia halowego. W szkoleniach 

udział bierze ponad 100 osób. Od 2013 r. 

warsztaty takie organizowane są przez firmę 

zewnętrzną zatrudnioną do przeszkolenia 

pracowników pogotowia. Testowana jest 

m.in. możliwość użycia różnych środków 

gaśniczych. Podczas symulowanych sytuacji 

przedstawiane są pożary sprzętu 

elektronicznego, szafy rozdzielczej, cieczy 

łatwopalnej, oleju lub innych specyficznych 

materiałów z różną specyfiką czasu spalania.  

W Philips Lightening Polska wdrożony 
został również system LOTO (Lock Out 

Tag Out).  System LOTO zapewnia trwałe 

zabezpieczenie maszyny przed niepowołanym 
włączeniem w trakcie napraw oraz blokuje 

media w trakcie napraw (np: energię 

mechaniczną, pneumatyczną).  
 

 

Na poziomie filaru zaangażowania wdrażany 

jest program BBS polegający na obserwacji 
zachowań niebezpiecznych. BBS to system 

obserwacji w całej organizacji realizowany w 

formie 1:1 tzn. jeden obserwator obserwuje 
jednego pracownika. Niezwykle istotną rolę 

odgrywa w tym miejscu udzielanie 

pozytywnej informacji zwrotnej. Program 

realizowany jest poprzez spotkania 

z pracownikami, porównywanie z innymi (np. 

Sonoco czy LU – Krafr Food). Niezbędna 
jest również szeroka komunikacja 

obejmująca wszystkich pracowników. 

Pogotowie halowe (100 osób) – doskonale 

wie jak pożar ugasić i ma za zadanie 

bezpiecznie wyprowadzić ludzi poza obszar 

zagrożenia.  

 

 

W JAKI SPOSÓB 130 OBSERWATORÓW 

WPŁYNĘŁO NA WZROST 

ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY? 

Drugim obszarem, nad którym niezbędna jest 

ciągła praca, jest zaangażowanie 

pracowników. W celu aktywizacji kadr 

wdrożono innowacyjny program obserwacji 

zachowań niebezpiecznych (BBS). 

Wytypowane zostały zakłady, do których 

porównywano zakład Philips Lightening 

Polska. Do współpracy zaproszono również 

psychologa. 130 certyfikowanych 

obserwatorów (ich liczba zaczęła się od 68) 

regularnie pracuje na dwunastu 

zróżnicowanych kartach obserwacji  

zachowań – przygotowanych indywidualnie 

dla różnego typu stanowisk. Pracownik 

o obserwacji jest informowany, co budzi 

pewnego rodzaju kontrowersje nad 

skutecznością tego narzędzia. Powiadamianie 

pracowników o obserwacji nie skutkuje 

jednak wytworzeniem niekomfortowej relacji 

wśród pracowników, a osoba poddana 

dwudziestominutowej obserwacji najczęściej 

po kilku minutach o obserwowaniu zwyczajnie 

zapomina i wykonuje swoje obowiązki w 

sposób standardowy dla siebie. Obserwator 

ma za zadanie wypełniać karty 

przygotowane na podstawie instrukcji 

stanowiskowych oraz raportów 

powypadkowych. Po zakończeniu takiej 

obserwacji następuje przekazanie 

dwuetapowej informacji zwrotnej – tzn.  

najpierw dokonuje się wzmocnienia 

pozytywnego, a dopiero po tym etapie 
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następuje opiniowanie. Efektem dodatkowym 

jest interakcja pracowników (np. 

„zapomniałem, dziękuję za przypomnienie”). 

Następnie przygotowywany jest raport 8D – 

w swojej strukturze podobny do raportu 

jakościowego. Zwieńczeniem obserwacji jest 

tzw. Kaizen Event polegający na dogłębnej 

analizie obserwacji. 

Realizowany jest również program Near 

miss czyli program obserwacji sytuacji 

potencjalnie wypadkowych. Wdrażanie 

programu aktywizuje pracowników poprzez 

ich codzienne zaangażowanie w kwestie 

dotyczące bezpieczeństwa pracy. 

Celem programu Near miss jest 

identyfikacja i analiza sytuacji 

potencjalnie wypadkowych.  Sytuacje te 

podzielone zostały na trzy typy: 

 

 

Poszczególne typy sytuacji potencjalnie 

niebezpiecznych różnią się od siebie 

rodzajem sporządzanego raportu oraz 

czasem realizacji, co pozwala dogłębnie 

poznać i zrozumieć istotę problemu. W 

przypadku wypadków bez urazu sporządzany 

jest raport 8D, a czas realizacji wynosi 7 dni. 

Gdy chodzi o niebezpieczne zachowania, 

sporządzana jest Karta Obserwacji, a czas 

realizacji jest natychmiastowy. Zaś w 

ostatniej sytuacji, tzn. w przypadku 

niebezpiecznej infrastruktury i organizacji 

pracy, to konieczne jest sporządzenie raportu  

KAIZEN, a czas realizacji wynosi 7 dni. 

Miesięcznie rejestrowanych jest ok. 150 Near 

Miss, a wszystkie zapisywane są na tablicach 

produkcyjnych, co umożliwia ich bieżące 

monitorowanie przez pracowników.  

 

 

W JAKI SPOSÓB ZA POMOCĄ PROSTEGO 

NARZĘDZIA ZAKTYWIZOWAĆ OK. 20% 

CAŁEJ ZAŁOGI? 

Prostą formę komunikacji o bezpieczeństwie 

stanowią konkursy. Realizowane są one 

dwukrotnie w ciągu roku, a ich forma jest 

zróżnicowana. Dotychczas udział w nich 

wzięło 200 pracowników, co stanowi w 

przybliżeniu 20% całej załogi. 

Przykładami takich konkursów są np. 

konkurs wiedzy o BHP, zorganizowany w 

formie Olimpiady Bezpieczeństwa, czy też 

konkurs na hasło BHP (zwycięskie hasła 

zostały nadrukowane na koszulkach 

roboczych) albo konkurs na plakat 

(„Bezpieczna eksploatacja maszyn”, 

„Ochrona rąk i nóg”).Na terenie zakładu 

istnieje również system pierwszej pomocy. 

 Ratownicy stanowią 10% załogi – w 

organizacji jest 99 certyfikowanych 

ratowników. Standardowe rozwiązanie to 

dwóch ratowników na zmianę, w budynku. 

Nowi ratownicy przechodzą szkolenie 

czterodniowe, starzy zaś dorocznie 

przechodzą jednodniowe szkolenie 

przypominające.  

Na terenie fabryki znajduje się przychodnia 

przyzakładowa. W przychodni tej 

do dyspozycji pracowników jest pięciu 

specjalistów – kardiolog, laryngolog, okulista, 

neurolog oraz internista. Dodatkowo co roku 

realizowane są akcje profilaktyczne. W 

akcjach profilaktycznych uczestniczy ponad 

600 pracowników.  

W ramach akcji profilaktycznej realizowane 

są liczne projekty – m.in. zdrowa kobieta – 

profilaktyka raka piersi, szczepienia 

przeciwko grypie, wczesne wykrywanie skóry, 

pomiar ciśnienia, mammografia, pomiar 

glukozy metodą paskową, ale też wiele 

innych. 

Wizja bezpieczeństwa jest stale 

i regularnie komunikowana podczas 

warsztatów. Ponadto każdy pracownik 

podpisał wizję na symbolicznym liściu, a liście 

te znajdują się na „drzewku” zamieszczonym 

przy wizji bezpieczeństwa. Wizja 

bezpieczeństwa opublikowana jest w Kąciku 

Bezpieczeństwa znajdującym się 

bezpośrednio przy wejściu.  
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Regularnie obserwowana jest również liczba 

dni bez wypadku. Przy wejściu do zakładu 

znajduje się licznik dni, za każdym razem, 

gdy coś się wydarzy licznik ten jest 

zerowany. Jest to wyraźny sygnał dla 

pracowników – gdy widzą, że zresetowano 

licznik to zgłaszają się by uzyskać informację 

o tym co się stało. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JAK ZA POMOCĄ AUTORSKIEGO 

NARZĘDZIA ZWERYFIKOWAĆ KULTURĘ 

BEZPIECZEŃSTWA NA 

REPREZENTATYWNEJ GRUPIE 

BADAWCZEJ? 

Co roku dokonywany jest pomiar kultury 

bezpieczeństwa narzędziem  koncernu 

PHILIPS. Jego celem jest weryfikacja poziomu 

kultury bezpieczeństwa poprzez specjalnie 

opracowane ankiety. Ankieta 

przeprowadzana jest na trzech 

poziomach organizacyjnych czyli pośród 

pracowników bezpośrednio produkcyjnych, 

nadzór oraz bezpośrednie kierownictwo. W 

ankiecie udział bierze 25% pracowników 

z różnych stanowisk i działów, co stanowi 

reprezentatywną grupę badawczą.  

Powołany został również specjalny Zespół 

„Zero Wypadków”, który co miesiąc 

dokonuje audytu w każdym obszarze. W dniu 

audytu raport obejmujący wszystkie 

niezgodności przekazywany jest do 

kierownika działu. Działania wpisane zostają 

również do listy zadań BHP.  

Osoby zgłaszające KAIZENy mają szansę 

zdobyć KAIZENa miesiąca. Przekłada się to 

na zdobycie dodatkowych punktów, które 

to raz w roku są wymienne na wybraną 

nagrodę ze specjalnego katalogu. Do 

wygrania jest m.in. kino domowe, odtwarzacz 

mp3, czy też kijki do nordic walking.  

Dzielenie się najlepszymi praktykami BHP jest 

na stałe wpisane w politykę firmy. Działania 

proedukacyjne realizowane są 

czterowymiarowo tzn. poprzez platformę 

bezpieczeństwa Philips (co roku pracownicy 

BHP z fabryk Philips w Polsce spotykają się w 

innej lokalizacji), poprzez audity (zapraszanie 

do siebie oraz uczestniczenie w auditach 

innych firm, np. Bosch&Siemens, Dell, 

Pilkington, Sonoco, Cemex, Gaz-System czy 

Amcor), poprzez wizyty w innych fabrykach 

oraz poprzez uczestniczenie w ko 

 

 

 

 

 


