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Prace realizowane w CIOP-PIB z zakresu CSR 

 Badanie wpływu wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej  

w przedsiębiorstwach na jakość życia pracowników (2008-2010) 

 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  

w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych społecznie (2008-2010) 

 Opracowanie narzędzi  i metod wspomagających wdrażanie w 

przedsiębiorstwach zasad społecznej odpowiedzialności biznesu 

(CSR) w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (2012-2013)  
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Materiały dotyczące CSR w kontekście bhp 

Materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

- praktyczny przewodnik pt. „Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia  

w pracy” 

- praktyczny przewodnik pt. „Udział pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w miejscu pracy” 

- CD - Napo „Pracując razem” 

 

Materiały opracowane w CIOP-PIB   

- broszura pt. „Ogólne zasady wdrażania odpowiedzialności społecznej biznesu dla doskonalenia 

systemów zarządzania bhp” 

- broszura pt. „Katalog działań na rzecz realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu” 

- broszura pt. „Wytyczne wdrażania zasad odpowiedzialności społecznej biznesu dla poprawy 

warunków pracy w przedsiębiorstwie” 

- ulotka informacyjna nt. odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw  

 

Prezentacje opracowane w CIOP-PIB 

 

Strona internetowa: www.ciop.pl/csr  
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Poprawa warunków pracy (z uwzględnieniem bhp)  

oraz zwiększenia satysfakcji zawodowej 

Co można zrobić Jak to zrealizować 

badać opinie pracowników o 

warunkach pracy i zarządzaniu 

 przeprowadzać anonimowe ankiety badające satysfakcję z 

warunków i atmosfery pracy oraz zarządzania 

 zbierać sugestie pracowników dotyczące poprawy warunków 

pracy 

 przedstawiać pracownikom wyniki analizy i realizacji tych 

sugestii przez kierownictwo  

wprowadzić cykliczne prezentacje 

pracowników na tematy dotyczące 

bezpieczeństwa pracy 

 podzielić pracowników na grupy zadaniowe 

 organizować spotkania pracownicze celem prezentacji  

 nagradzać wystąpienia pracowników 

opracować program szkoleniowy  

z zakresu bhp   

dla kadry zarządzającej  

 organizować szkolenia  

 określić w jakim zakresie kadra monitoruje wdrażanie  

standardów bhp   

stworzyć system  

zapobiegania zagrożeniom 

i zapewnienia bezpieczeństwa 

w pracy  

 opracować zbieranie opinii pracowników nt. prowadzonych 

działań 

 szybko reagować na sygnały pracowników  

 monitorować skuteczność działań 

 zapewnić cykliczność działania procesu („zaplanuj, wykonaj, 

sprawdź”)  

 włączyć wszystkich pracowników w działanie systemu 

wprowadzić coroczny program 

rozmów oraz kontroli 

 przeprowadzać wizyty kontrolne  

(kierownictwo we współpracy z pracownikami) 

 uwzględniać w programie informacje nt. bhp, zdrowia, 

środowiska, propozycje działań dla pracowników 

zachęcać pracowników do 

samozarządzania (jeśli jest to 

możliwe) 

 zapewnić możliwości samodzielnego określania celów  

przez pracowników (zgodnych z celami firmy) 

 wprowadzić samomonitorowanie osiągania tych celów 

 w miarę możliwości wprowadzić elastyczny wybór zadań do 

wykonania 
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• Pod względem rodzinnym 

• Pod względem socjalnym  

i rozwoju osobistego 

• Pod względem atmosfery  

i stosunków w pracy 

• Pod względem kultury bezpieczeństwa  

• Pod względem interesów pracodawcy  

i pozycji firmy  

Wyniki działań dla pracowników i pracodawców 
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Pod względem kultury bezpieczeństwa  

• lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania 

potencjalnych zagrożeń  

• ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń 

zawodowych 

• poprawa świadomości kadry i pracowników w 

obszarze bhp 

• poprawa warunków pracy  

• wypracowanie mechanizmów kontroli i 

monitorowania stosowania zasad bhp 

• zmniejszona liczba wypadków i ich ciężkość i 

zmniejszenie liczby dni absencji 

• zapobieganie wypadkom i stratom 
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Strony internetowe dotyczące CSR w kontekście bhp 

http://www.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012 
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Strony internetowe dotyczące CSR w kontekście bhp 

http://www.ciop.pl/csr 
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Strony internetowe dotyczące CSR w kontekście bhp 

http://www.ciop.pl/csr 
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1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa 

2. Deklaracje dotyczące odpowiedzialności społecznej  

i polityka bezpieczeństwa i higieny pracy 

3. Współudział pracowników 

4. Planowanie działań 

5. Cele i plany dotyczące BHP i odpowiedzialności społecznej 

6. Kompetencje, szkolenie i motywacja 

7. Komunikowanie się 

8. Zarządzanie ryzykiem zawodowym 

9. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy 

10.Podwykonawstwo 

11.Sprawdzanie funkcjonowania w obszarze BHP 

Zagadnienia poruszane w liście kontrolnej 
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• > 70% - wysoki poziom wdrożenia działań 

odpowiedzialnych społecznie w obszarze BHP  

 

• 50% - 70% - potrzeba szerszego uwzględnienia zasad 

odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP.  

Przy planowaniu działań należy zwrócić szczególną uwagę 

na te zagadnienia, dla których udzielono odpowiedzi „nie”.  

 

• < 50% - niezadowalające uwzględnianie zasad 

odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu BHP.  

Przy planowaniu działań należy zwrócić szczególną uwagę 

na te zagadnienia, dla których udzielono odpowiedzi „nie”.  

Kryteria oceny 
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Podsumowanie uzyskanych wyników z list kontrolnych 

Treść działania 

Ocena 

końcowa  

[%] 

Poziom 

realizacji 

działań 

1. Zaangażowanie najwyższego 

kierownictwa  
27.27 zły 

2. Deklaracje dotyczące 

odpowiedzialności społecznej i 

polityka bezpieczeństwa i higieny 

pracy  

50 średni 
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 Każde działanie ma swój skutek  

– dobre działania wracają jako szczęście,  

   złe działania wracają jako cierpienie. 

- buddyjskie prawo przyczyny i skutku 

 Każdy uczynek wraca do człowieka po trzykroć  

- zarówno ten dobry... jak i zły.  

  
Jodi Picoult (z książki Czarownice z Salem Falls) 
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DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ! 

www.ciop.pl 

http://www.ciop.pl/

