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PROGRAMÓW POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

W PRZEDSIĘBIORSTWACH GÓRNICZYCH 
– IMPLIKACJE PRAKTYCZNE

Wprowadzenie

Osoby zarządzające przedsiębiorstwami dążą do maksymalizacji zysków oraz 
zdobycia jak najlepszej pozycji rynkowej. Aby to osiągnąć, kadra kierownicza poszu-
kuje kluczowych czynników sukcesu. W związku z tym, że zarządzanie personelem 
jest uznawane za działanie oparte na tzw. kompetencjach miękkich, bywa pomijane 
lub lekceważone. Tymczasem wiedza na temat ludzkich zachowań jest podstawo-
wym warunkiem efektywnej pracy i dobrej kondycji firmy. Praca personelu wpływa 
bowiem bezpośrednio na efektywność organizacji przez wykonywanie zadań zawo-
dowych, wykorzystanie potencjału maszyn i urządzeń, przestrzeganie procedur lub 
istotne zaniechania w tym obszarze. Pozycja rynkowa zależy przede wszystkim od 
zachowań pracowników, które nie mają żadnych substytutów mogących zniwelować 
ich pozytywny lub negatywny wpływ. Postawy pracownicze w psychologii stanowią 
obszar dobrze zbadany, który dostarcza praktycznych wskazówek, jak zachęcić pra-
cowników, by zachowywali się w sposób korzystny dla firmy. Należy podkreślić, że 
każda organizacja, bez względu na to, czy jej kierownictwo jest tego świadome, czy 
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też nie jest, kształtuje postawy swoich pracowników. Taka jest dynamika relacji inter-
personalnych i nie da się jej uniknąć. Warto więc oddziaływać na postawy w prze-
myślany i korzystny dla przedsiębiorstwa sposób.

Przystępna prezentacja praktycznych zastosowań psychologii postaw w zarzą-
dzaniu personelem należy do rzadkości. W związku z tym nasz artykuł ma na celu 
wskazanie, jak umiejętności miękkie wykorzystać do osiągania „twardych” rezulta-
tów w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa, czyli jakie znaczenie mają 
postawy w budowaniu programów poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębior-
stwach górniczych. Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. 
W pierwszej zostało opisane znaczenie postaw. Druga cześć artykułu dotyczy prak-
tycznych zastosowań wiedzy o postawach w budowaniu programów poprawy bezpie-
czeństwa w organizacjach górniczych na przykładzie dobrej praktyki w BHP Billiton 
– firmie, która na liście „Top 100 Mining Companies” zajmuje pierwszą pozycję [29].

1.  Definicja programów poprawy bezpieczeństwa 
w przedsiębiorstwach górniczych, definicja 
i zastosowanie postaw

Wydobywanie surowców naturalnych jest związane z zagrożeniami dla życia 
i zdrowia pracowników. Należą do nich przykładowo: tąpnięcia, pożary, zawały oraz 
wybuchy. Pracę w górnictwie podziemnym można więc zaliczyć do szczególnie nie-
bezpiecznych. W związku z tym niezbędne są programy poprawy bezpieczeństwa 
w przedsiębiorstwach górniczych. Nowe technologie, procesy produkcyjne, wciąż 
zmieniające się wyzwania stawiane przed pracownikiem stwarzają dotąd nieznane 
zagrożenia. Obok zidentyfikowanych zagrożeń technicznych coraz większe znacze-
nie mają także zagrożenia społeczne, a więc te związane m.in.: z ostrą rywalizacją 
na rynku pracy, możliwością utraty zatrudnienia czy stosunkami z przełożonymi. 
Zagrożenia te są dodatkowym źródłem stresu przeżywanego przez pracowników, 
którego konsekwencjami są właśnie wypadki powstające na skutek błędów, osłabio-
nej koncentracji czy pośpiechu.

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy mają za zadanie opracowanie i wdrożenie 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także organizacyjnych i zarządczych 
skoncentrowanych na rozwoju zasobów ludzkich. Ich wdrożenie w sposób znaczący 
ma wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków przy pracy i rejestrowanych chorób 
zawodowych. Uwzględnienie w przyjętej strategii i polityce firmy praktycznych rozwią-
zań z zakresu bezpieczeństwa przynosi wymierne korzyści ekonomiczne wynikające 
z ograniczenia kosztów społecznych czy strat spowodowanych absencją pracownika 
na stanowisku pracy. Nieodłącznym elementem projektowania tego typu programów 
jest propagowanie zmian w postawach wobec bezpieczeństwa i higieny pracy [26].
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Postawa jest względnie stałą dyspozycją do oceniania dowolnego obiektu, o któ-
rym można pomyśleć [6]. Obiekt może być konkretny (wynagrodzenie), abstrakcyjny 
(klimat organizacyjny), może być przedmiotem (wyposażenie biura), osobą (kierow-
nik) lub grupą (zespół pracowników). Terminologia postaw jest związana z wieloma 
kierunkami w nauce, w których przyjmuje się odrębne definicje [17]. Na gruncie 
psychologii przemysłowej odwołujemy się do definicji, która zawiera w sobie trzy 
komponenty: behawioralny, poznawczy oraz emocjonalny [13, 19]. Jest ona zgodna 
z podejściem przyjętym przez większość badaczy postaw (por. rysunek 1).

Rysunek 1. Trójskładnikowy model postawy
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emocjonalny

Komponent
poznawczy

Komponent
behawioralny

Źródło: opracowanie własne.

Jako przykład rozpatrzmy postawę wobec pracy. Jeśli dominuje w niej kompo-
nent poznawczy, to pracownik będzie zwracał uwagę przede wszystkim na racjo-
nalne strony swego zatrudnienia, takie jak: wysokość zarobków, możliwość awansu 
lub rodzaj umowy. W postawie opartej na zachowaniu to zadania zawodowe będą 
miały szczególne znaczenie dla wykonującego je pracownika. Kiedy postawa jest zbu-
dowana na emocjach, charakteryzuje się ona odczuwaniem pozytywnych lub nega-
tywnych emocji, gdy osoba zatrudniona przypomni sobie o swojej pracy lub będzie 
ją wykonywała. Komponenty postawy trudno od siebie oddzielić, dlatego np. zada-
nia zawodowe będą lubiane lub nielubiane, z pragmatycznego punktu widzenia 
korzystne w perspektywie rozwoju kariery lub przeciwnie, bez znaczenia dla awansu. 
Wiedza o tym, który komponent postawy dominuje, pozwala w adekwatny sposób 
na nie oddziaływać.
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Postawy są obiektem zainteresowania pracodawców, ponieważ oddziałują one 
na zachowania pracowników, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie orga-
nizacji oraz jej rynkowy sukces. Przydatną ramę pojęciową rozważań stanowi model 
Fazio (MODE – Motivation and Opportunity as Determinants). Jako determinanty 
postaw uwzględnia on czynniki leżące po stronie pracownika, czyli jego szeroko 
rozumianą motywację do zachowania (Motivation) oraz stwarzanie przez organiza-
cję okazji do wywoływania pożądanych zachowań personelu (Opportunity). Fazio 
w swoim modelu wskazuje, że postawy różnią się mechanizmem aktywacji [14]. 
Może mieć on charakter automatyczny, bez świadomej refleksji, lub postać świado-
mych rozważań na temat obiektu postawy. Przykładowo, działając automatycznie, 
pracownik, który widzi środki ochrony indywidualnej, korzysta z nich bez namy-
słu, sięga po nie „odruchowo”. Świadome rozważania mają miejsce, gdy pracownik 
zastanawia się, np. czy założyć maskę ochronną i kask, czy ich nie używać, bo wtedy 
ma większy komfort pracy. Jednak w naszym zachowaniu nie kierujemy się jedynie 
automatyzmami, ani nie rozważamy wszystkich możliwych i dostępnych nam roz-
wiązań. Zazwyczaj zjawiska wywołują w nas „mieszane” uczucia, w zależności od 
różnych czynników. W pracy należą do nich: staż, wiedza, motywacja, doświadcze-
nie, wartości oraz szeroko rozumiane środowisko pracy (por. rysunek 2).

Rysunek 2. Czynniki wpływające na postawy pracownicze
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Źródło: opracowanie własne.
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Im dłuższy staż, tym pracownik działa bardziej nawykowo, posługując się algoryt-
mami i heurystykami. Dzięki temu doświadczone osoby pracują szybciej, ale zwykle 
mniej kreatywnie. Młodzi pracownicy, którzy niedawno ukończyli szkołę, działają 
w oparciu o swoją wiedzę, choć trwa to dłużej. Dzięki temu mogą rozwiązać pro-
blemy dotychczas nierozwiązane lub nawet uznawane za „nierozwiązywalne” [16]. 
Ludzie różnią się również osobistą motywacją do pracy. Jest to zagadnienie tak sze-
rokie, że wymaga odrębnego opracowania. Warto jednak nadmienić, że motywacja 
do pracy ma podłoże osobowościowe [3], demograficzne: pokolenie, faza cyklu życia 
rodziny [11], oraz sytuacyjne, związane z działaniami przedsiębiorstwa [20] – doty-
czy to zwłaszcza kultury organizacyjnej, obowiązujących w niej norm i wartości [21].

Nierzadko to sytuacja, w której się znajdziemy, prowadzi do konkretnych zacho-
wań, a nie nasze postawy. Dzieje się tak, gdy postawa jest słaba lub niejednoznaczna. 
Aby uniknąć nieprzewidywalnych zachowań pracowników, pracodawca powinien 
wzmacniać u nich pożądane postawy i tak zaprojektować środowisko pracy, by sprzy-
jało ich uaktywnianiu. Wzmacnianie postaw może zachodzić przy pomocy nagród 
i kar przydzielanych w odpowiedzi na zachowania pożądane lub niekorzystne z orga-
nizacyjnego punktu widzenia.

Jeden ze znanych podziałów sankcji został zaproponowany przez Stanisława 
Widerszpila [24]. Rozróżniał on kary i nagrody na materialne i niematerialne. Mate-
rialnymi możemy nazywać: nagrody pieniężne, premie, podwyżki, czyli wszystkie te, 
które są bezpośrednio związane z pieniądzem. Natomiast niematerialne to: pochwały 
i nagany, wyrazy uznania, dodatkowe dni wolne od pracy [22]. Oba rodzaje sank-
cji wpływają na postawy pracownicze. Warto się zastanowić, które są odpowiednie 
w jakich sytuacjach. Zastosowanie zbyt dużej nagrody lub kary, nieadekwatnej do 
sytuacji, może obniżyć motywację do pracy.

Sankcje pozytywne i negatywne powinny być stosowane wobec wszystkich pra-
cowników. Robienie wyjątków spowoduje, że stosowany zbiór norm i zasad utraci 
wartość. Jeśli pracownicy odczują, iż część załogi jest poddawana temu kodeksowi, 
a część nie, staną się przeciwnikami takich przepisów. Wyegzekwowanie postępowania 
wg wymaganych norm stanie się niemożliwe. A zarządzenie takim przedsiębiorstwem 
będzie bardzo trudne. Gdy jednak pracownicy zauważą, że osoby odpowiedzialne za 
nadzorowanie stosują sankcję według przedstawionego kodeksu, zaczną się do niego 
stosować i respektować wpisane w nim normy i przepisy. Jest to proces długotrwały 
i wymagający, ale wpływający na efektywność przedsiębiorstwa.

Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badaw-
czego wykazały, że około 30% pracodawców nie stosuje żadnych systemów motywu-
jących pracowników do zachowań bezpiecznych. Połowa zarządzających ogranicza się 
jedynie do kar. A tylko 20% wykorzystuje całą gamę dostępnych sankcji, tj. nagrody 
i kary [22]. Są to wyniki niepokojące. W dużej mierze pracodawcy nie chcą lub nie 
potrafią stworzyć i utrzymać norm, które motywują do zachowań bezpiecznych, 
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ponieważ wymaga to od nich dużych nakładów pracy. Jednak brak spójnego sys-
temu motywowania może prowadzić do wielu niebezpiecznych zachowań. W takich 
przedsiębiorstwach trudno świadomie kształtować pożądane postawy, a co za tym 
idzie – zachowania pracowników. Brak związku między zachowaniem pracownika 
a nagrodą lub karą prowadzi do wielu problemów organizacyjnych, np. mogą wystę-
pować złe relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych lub marnotrawienie 
zasobów materialnych.

Należy mieć na uwadze, który komponent postawy dominuje u pracownika. Jeśli 
np. emocjonalny, to nagrody i kary powinny odwoływać się do tego składnika. Ana-
logicznie należy postępować w przypadku postaw opartych na elementach pragma-
tycznych (poznawczych) lub behawioralnych (zadaniowych). Postawa wobec pracy 
oparta na czynniku emocjonalnym występuje, gdy dla pracownika liczy się np. atmos-
fera w zespole i przebywanie z zespołem. Nagrodą w tej sytuacji będą różnego rodzaju 
działania integracyjne, przyznawanie nagród zespołowych, np. wycieczek pracow-
niczych. Gdy dominuje komponent poznawczy (pragmatyczny), nagrodą może być 
podwyżka, zmiana godzin pracy, odległość miejsca pracy od miejsca zamieszkania. 
W przypadku postawy opartej na elementach behawioralnych nagrodą będzie np. przy-
dzielanie większej liczby interesujących zadań zawodowych. Nagrody odwołujące 
się do każdego z trzech składników postawy mogą się różnić. Przed ich doborem 
należy zbadać, które z nich mają największą wartość motywującą dla pracowników.

Podsumowując, po pierwsze, podstawą motywowania do zmiany postaw w fir-
mie jest stworzenie zbioru norm zrozumiałych dla każdego pracownika. Po drugie, 
normy te muszą być znane pracownikom, których dotyczą. Po trzecie, należy stwo-
rzyć system nagród i kar – sankcji – dzięki którym będzie można skłaniać pracow-
ników do zachowań pożądanych z punktu widzenia firmy. W efekcie zaangażowanie 
i efektywność personelu niewątpliwie wpłynie korzystnie na sytuację rynkową firmy.

2.  Postawy w budowaniu programów poprawy 
bezpieczeństwa – implikacje praktyczne

W poprzedniej części artykułu zostały przedstawione zagadnienia dotyczące teorii 
postaw. Bieżąca część opracowania ma na celu wskazanie wytycznych do budowania 
programów poprawy bezpieczeństwa. Każda postawa, którą chcemy wytworzyć lub 
zmienić, ma swoje wskaźniki. Powinny one zostać nazwane i zoperacjonalizowane 
przed rozpoczęciem wdrażania działań tranformacyjnych. Jeśli pracodawca chce 
stworzyć dopasowany program ukierunkowany na zmianę postaw, to przed jego 
rozpoczęciem należy przeprowadzić ich pomiar. Pomiar postaw należy powtórzyć 
kilkukrotnie podczas trwania programu – na każdym jego etapie – oraz po jego zakoń-
czeniu [6]. Postawy mogą być nabywane na kilka sposobów. Pierwszy to wytwarza-
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nie postawy na skutek kontaktu z określonym obiektem. Okazuje się, że im większa 
liczba zetknięć z obiektem, tym większa skłonność do jego pozytywnej oceny. Jest 
to tzw. efekt samej ekspozycji [27, 28], ponieważ nie towarzyszą temu żadne dodatkowe 
czynniki, które uatrakcyjniały zetkniecie z obiektem, lub przeciwnie – wywoływały 
negatywne emocje. Istotnie więc jest to tylko „sam” kontakt z obiektem (bodźcem). 
Efekt ten jest silniejszy dla:
1) złożonych obiektów,
2) krótkiego czasu kontaktu z bodźcem (nawet nieuświadomionego),
3) dłuższych odstępów w czasie między ekspozycją obiektu a jego oceną
4) oraz gdy określony bodziec prezentowany jest wraz z wieloma innymi.
WNIOSEK 1: Jeśli chcemy wprowadzić nowe zasady, mające obowiązywać i funk-
cjonować w przedsiębiorstwie, to pracownik powinien się z nimi często zapoznawać. 
Mogą być one widoczne w dobrze wyeksponowanych miejscach. Kodeks postępo-
wania musi być napisany w sposób zwięzły, zrozumiały dla pracowników i dostępny 
w całej organizacji.

Postawy mogą być również wytwarzane przez warunkowanie i naśladownictwo [2]. 
Gdy obiekt postawy kojarzony jest z pozytywnymi lub negatywnymi okolicznościami, 
w których dochodzi do zetknięcia z nim i które nie są z obiektem bezpośrednio 
powiązane, to mamy do czynienia z warunkowaniem ewaluatywnym. Warunkowa-
nie to zachodzi bez względu na to, czy człowiek zdaje sobie sprawę ze współwystę-
powania obiektu z bodźcem pozytywnym. W związku z tym jest też trudno zmienić 
postawę wobec obiektu wytworzoną w okolicznościach niezależnych od człowieka, 
u którego ona powstaje. Drugi rodzaj warunkowania ma charakter instrumentalny. 
W tym przypadku osoba jest świadoma współwystępowania obiektu z elementami, 
które odbiera jako pozytywne lub negatywne. Istnieje również warunkowanie instru-
mentalne, gdy postawa wobec obiektu jest wytwarzana na skutek pozytywnego lub 
negatywnego wzmocnienia pojawiającego się po wystąpieniu obiektu. Warto pod-
kreślić, że w przypadku warunkowania jednostka nie musi bezpośrednio doświad-
czać warunkowania, ponieważ możliwe jest uczenie się przez obserwację. Zatem by 
wytworzyć u siebie postawę wobec jakiegoś obiektu, wystarczy być świadkiem tego, 
w jakich okolicznościach inni ludzie kontaktują się z obiektem i jakich w związku 
z tym doświadczają emocji.
WNIOSEK 2: W celu wytworzenia pożądanych postaw wobec zasad bezpieczeństwa 
korzystne jest ich prezentowanie w formie i otoczeniu, które pracownikom dobrze 
się kojarzy. Niezwykle ważne jest nagradzanie pożądanych postaw u wszystkich pra-
cowników, którzy je przejawiają. Wzmacnia to postawy już istniejące i sprzyja ich 
wytwarzaniu u tych, którzy jeszcze ich nie posiadają.

Na powstawanie i modyfikowanie postaw mają również inne czynniki. Wśród 
nich są: cele [9], nastrój [10], samopoczucie fizyczne [8] oraz standardy [7]. Jeśli kon-
takt z obiektem jest sprzeczny z własnymi celami, to obiekt ten zostanie  oceniony 
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 negatywnie. Na rodzaj postawy wobec obiektu ma również wpływ psychiczne i fizyczne 
samopoczucie człowieka. Dobre samopoczucie sprzyja powstawaniu pozytywnych 
postaw, podczas gdy złe indukuje postawy negatywne. Powstawanie ocen zależy rów-
nież od występujących standardów stanowiących kontekst. Jeśli obiekt o cechach 
przeciętnych będzie eksponowany wraz z obiektem słabym, to zostanie on wyżej 
oceniony. Na tej samej zasadzie bardzo pozytywne tło będzie powodowało zaniża-
nie oceny bodźca przeciętnego.
WNIOSEK 3: Koniecznym warunkiem przyswojenia sobie nowych zasad obowią-
zujących w pracy jest pokazanie, że są one spójne z celami pracowników. Każdy, kto 
ma je stosować, musi być o tym przekonany. Należy również dokonywać prezentacji 
zalet nowych regulaminów, gdy pracownicy są w dobrej kondycji, tzn. nie są zmęczeni 
fizycznie lub zestresowani. Ponadto personelowi, który ma stosować nowe zasady, 
powinno się pokazać ich zalety na tle negatywnych postaw, które chcemy wykorzenić.

Postawy mogą również powstawać w efekcie procesów perswazji. Warto tu wymie-
nić czynniki, takie jak: posługiwanie się heurystykami [5], atrybucję [15], uczenie się 
argumentów [6], zaszczepienie przeciwko negatywnej postawie wobec obiektu [18] 
oraz samo myślenie o obiekcie [23]. Heurystyki są prostymi regułami decyzyjnymi, 
które można wykorzystywać przy ocenianiu. Należy do nich kompetencja osoby, 
która głosi dane poglądy. Jeśli osoba znająca się na rzeczy pozytywnie ocenia dany 
obiekt, to znaczy, że jest on wartościowy. Podobną rolę spełnia atrakcyjność. Jeśli 
poglądy głoszone są przez osoby atrakcyjne, to chętniej są przyjmowane. Do heury-
styk można również zaliczyć społeczny dowód słuszności. Gdy ludzie oceniają obiekt 
w pewien sposób, albo przynajmniej wydaje się, że tak jest, to ocena ta wydaje się 
słuszna. Towarzyszy temu założenie, że tak duża grupa nie może się przecież mylić. 
Atrybucja dotyczy powodu, dla którego ktoś głosi przekonania na jakiś temat. Może 
to robić w celu realizacji swoich interesów lub dlatego, że dany obiekt jest warto-
ściowy. Postawę buduje się, przyswajając argumenty świadczące o tym, że dana ocena 
jest właściwa. Dodatkowo można nauczyć się, jak „zaszczepić się” przeciwko argu-
mentom wskazującym na słuszność postaw przeciwnych. Do wytworzenia postawy 
wystarczy również samo myślenie o jej obiekcie.
WNIOSEK 4: Wdrażane nowe zasady powinny być promowane przez osoby cie-
szące się zaufaniem danego środowiska i dla niego atrakcyjne. Grupa zwolenników 
ich przyjęcia powinna być ukazywana jako liczna. Co więcej, jako powód wdroże-
nia nowych regulaminów należy wskazywać ich wartość. Na ewentualne głosy, by 
nie wprowadzać nowych zasad, trzeba zawczasu przygotować przekonujące kontr-
argumenty. Warto, by fakt wdrażania nowych przepisów był obecny w świadomości 
pracowników, by o nim myśleli i dyskutowali.

Ogólnie rzecz biorąc, powstawanie i zmiana postaw może zachodzić na dwa sposoby 
–przez centralny i peryferyczny tor perswazji [6]. Centralny tor perswazji występuje, 
gdy osoby mające postawę wytworzyć lub zmienić posiadają zdolności i motywację 
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do tego, aby analizować argumenty, zwykle merytoryczne, które się do nich kieruje. 
Natomiast peryferyczny tor perswazji wykorzystuje małe zaangażowanie osób, które 
mają wytworzyć u siebie ocenę jakiegoś obiektu. W efekcie, wysłuchując argumen-
tów, nie skupiają się na ich treści, ale na tym, kto do nich mówi, i jakie osoby popie-
rają ten przekaz. Postawy wytworzone na skutek perswazji centralnej są zazwyczaj 
trwalsze i odporne na kontrargumenty. Z kolei oceny powstałe w procesie perswazji 
peryferycznej są krótkotrwałe i łatwe do zmiany.
WNIOSEK 5: Wypracowanie pozytywnych postaw można osiągnąć, łącząc tryb 
peryferyczny z centralnym. Można tego dokonać przez prezentację dobrych stron 
wdrożenia nowego systemu przez osoby cenione i szanowane w danym środowisku 
pracowniczym.

Kolejnym ważnym aspektem warunkującym postawy w środowisku pracy może 
być poczucie umiejscowienia kontroli. Teoria poczucia kontroli (LOC) w ujęciu 
obiektywnym określa je jako związek przyczynowy zachodzący między czyjąś aktyw-
nością a zdarzeniami, które tę aktywność wywołały, natomiast w subiektywnym jest 
to świadoma i celowa aktywność, ukierunkowana na osiągnięcie określonego skutku 
[12]. Pracownicy o wewnętrznym poczuciu kontroli mają przekonanie o możliwości 
kontrolowania sytuacji i wpływu na zdarzenia w procesie dążenia do osiągnięcia wła-
snych celów. Z kolei pracownicy o zewnętrznym poczuciu kontroli żyją w przeświad-
czeniu braku wpływania na sytuację. Wysokie wyniki na skali poczucia kontroli LOC 
(wewnętrzne poczucie kontroli) są skorelowane z zewnętrzną motywacją do pracy, 
większym zaangażowaniem i większym poczuciem identyfikacji z firmą. Dodatkowo 
mają większe poczucie kontroli środowiska pracy, co może wpływać na zwiększenie 
wystąpienia pozytywnych emocji i zachowań uczestnictwa organizacyjnego.
WNIOSEK 6: Zmierzając do podjęcia przez pracowników zachowań uczestnic-
twa organizacyjnego, a tym samym uwrażliwienia pracowników na przeciwdzia-
łanie sytuacjom potencjalnie wypadkowym, należy kształtować poczucie kontroli 
przez analizę sytuacji trudnych i wskazanie, jaki wpływ ma pracownik na tę sytu-
ację, oraz co zmieniłoby się gdyby w większym stopniu (w jakim) przejąłby kon-
trolę nad daną sytuacją.

Planując działania wewnątrz firmy koncentrujące się na kształtowaniu postaw 
pracowniczych, musimy uwzględnić psychologiczne mechanizmy grupowe. Ma 
to szczególne znaczenie przy planowaniu wykorzystania metod obserwacyjnych 
pracowników na stanowiskach pracy. Zjawisko facylitacji społecznej polegające 
na wywołaniu pewnego napięcia spowodowanego obecnością obcych osób wpływa 
na wykonywanie przez nas zadań, w tym również tych, które pracownik realizuje 
na stanowisku pracy [25]. W konsekwencji tej obecności uzyskujemy wyniki lepsze, 
kiedy wykonywane zadanie jest łatwe i proste do realizacji, natomiast gorsze wyniki 
– w przypadku zadań trudnych i nowych. Reakcja na obce osoby obserwujące nas 
wprowadza nas w stan podwyższonej gotowości, bo nigdy nie wiemy, czego możemy 
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się po niej spodziewać. Dodatkowe pobudzenie i fakt, ze jesteśmy oceniani, wywołuje 
u nas lęk przed oceną, co jest spowodowane wzrostem pobudzenia emocjonalnego, 
a to z kolei koreluje dodatnio z rozproszeniem naszej uwagi.
WNIOSEK 7: Przy rozszerzaniu zastosowania metod obserwacyjnych powinno się 
uwzględnić staż pracy na wykonywanym stanowisku. Dodatkowo przy stosowaniu tej 
metody można wprowadzić inną formę raportowania błędów, tak aby móc porównać 
dane z obu źródeł i zweryfikować wpływ obserwatora na zachowanie pracownika.

Modyfikacje związane z korygowaniem postaw, które mogą się przekładać na zacho-
wania pracowników w środowisku pracy, powinny być one powiązane z działaniami 
korygującymi w przypadku pojawiania się zachowań niepożądanych przez przedsię-
biorstwo, a także diagnozą czynników, które leżą u podstaw tego problemu. Dzięki 
zdiagnozowanym przyczynom w łatwiejszy sposób możemy je eliminować. W przy-
padku koncentracji na samym wystąpieniu niepożądanego zachowania, a nawet eli-
minacji go bez analizy przyczyn, najprawdopodobniej problem pojawi się po raz 
kolejny. Przy planowaniu działań warto wziąć pod uwagę mechanizmy modyfika-
cji zachowania, takie jak uczynienie zachowania publicznym, a także sposób, w jaki 
jednostka spostrzega samą siebie i swoje zachowania społeczne.

Obrazowym przykładem mogą być tu eksperymenty z psychologii społecznej. 
Jednym z nich jest eksperyment Aronsona i Gonzalesa [1], a dokładniej chodzi 
o zastosowaną w nim technikę imaginacji, w której badani mieli sobie wyobrazić 
i unaocznić pewne zjawiska związane z oszczędzaniem energii. Komunikaty od eks-
perymentatorów miały być sugestywne i proste do wyobrażenia np. (…) te szpary 
w drzwiach mogą wydawać Ci się niewielkie, ale pomyśl, że gdybyś złożył je razem, 
stworzyły otwór wielkości piłki do koszykówki. W drugim eksperymencie związa-
nym ze zmianą zachowania, która miała być widoczna przez oszczędzanie większej 
ilości wody. W pierwszym etapie eksperymentu osoby biorące w nim udział wypeł-
niały ankietę na temat zużycia wody. W drugiej części deklarowali chęć oszczędzania 
wody, podpisując się na oficjalnej tablicy pod hasłem: Jeśli ja mogę to zrobić, to i TY 
zrób to. Wyniki w przypadku studentek, na których przeprowadzano eksperyment, 
po uczestnictwie w obu etapach skróciły czas spędzany pod prysznicem o 3 minuty.
WNIOSEK 8: Przy budowaniu inicjatyw związanych z zmianą zachowań pracow-
ników zachowania pożądane powinny stać się publicznymi. W takim przypadku 
mamy do czynienia z ostracyzmem społecznym, który może wpłynąć na indywidu-
alne kontrpożądane zachowania, a także przez odpowiednie stymulowanie uczucia 
dyskomfortu w powiązaniu z niepożądanym zachowaniem.
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3.  Przykład dobrych praktyk w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w BHP Billiton

Przy wprowadzaniu zmian, które zostały wdrożone w innych organizacjach dzia-
łających w tej samej lub podobnej branży, warto skorzystać z dobrych praktyk jako 
benchmarków. Przykładowo BHP Billiton, pierwsza firma na liście „Top 100 Mining 
Companies” [29], wprowadziła politykę poprawy bezpieczeństwa pracy zero harm, 
koncentrując się na czterech obszarach:
1) Przywództwie, zachowaniu i świadomości (Leadership, Behaviour and Awareness)

 Menedżerowie wszystkich szczebli muszą czuć się odpowiedzialni za bezpieczeń-
stwo. Powinni demonstrować swoje zaangażowanie w zachowania probezpieczne, 
wzbudzać świadomość i konieczność zachowywania się w sposób probezpieczny 
u swoich podwładnych oraz kontrahentów.
 W BHP Billiton podjęto szereg wewnętrznych działań, jak spotkania i audyty, 
aby zachęcić pracowników do zachowywania się i myślenia w sposób bezpieczny. 
Zidentyfikowano trzy komponenty kluczowe z punktu widzenia zachowań bez-
piecznych oraz świadomości w tym obszarze. Pierwszym są kontakty interperso-
nalne – każdego dnia pracownicy powinni dyskutować i działać na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa swojej pracy. Kolejny komponent można określić jako obserwację 
w zakresie bezpieczeństwa. Pracownicy obserwując nawzajem swoje zachowa-
nia, mogą zidentyfikować dobre praktyki oraz ryzykowne zachowania i sytuacje. 
Ogromną korzyścią są w tym przypadku natychmiastowe sposoby radzenia sobie 
z wymienionymi problemami oraz ulepszanie metod kontroli. Trzecim kompo-
nentem są obserwacje kluczowych zadań w celu ustalenia, czy są one zrozumiałe 
i wykonywane w odpowiedni sposób [4].

2) Protokołach kontroli wypadków śmiertelnych (Fatal Risk Control Protocols)
 Protokoły kontroli wypadków śmiertelnych zawierają podstawowe wymagania 
wobec aktywności podejmowanych w BHP Billiton, np. podczas używania: sprzętu 
lekkiego, pojazdów, materiałów niebezpiecznych, sprzętu ochrony indywidualnej 
lub izolacji. Protokoły powstały w oparciu o szczegółową analizę dotychczasowych 
wypadków śmiertelnych oraz poważnych uszkodzeń ciała wśród pracowników. 
Implementacja protokołów została wsparta m.in.: narzędziami oceny i monito-
rowania przez internet oraz intranet, wskazówkami dotyczącymi efektywnego 
wdrażania protokołów, wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za wdrożenie, 
internetową biblioteką dobrych praktyk dostępną dla pracowników [4].

3) Wskaźnikach bezpieczeństwa (Safety Indicators)
 BHP Billiton używa wiodących (leading) i pobocznych (lagging) wskaźników 
pomiaru ogólnej efektywności bezpieczeństwa oraz wykonania pracy. Wiodące 
wskaźniki pozwalają efektywnie interweniować zanim nastąpi szkoda lub strata. 
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Poboczne wskaźniki, np. statystyki wypadków, pozwalają monitorować progres 
w kierunku zero harm, ale nie mierzą efektywności w zakresie wdrożenia pro-
gramów bezpieczeństwa. Jeśli są monitorowane wyłącznie wskaźniki poboczne, 
to nie zachęcają do budowania klimatu bezpieczeństwa. Natomiast używanie 
wskaźników wiodących na poziomie jednostkowym oraz działów wspiera osobiste 
zaangażowanie pracowników, motywuje ich do pracy indywidualnej i zespołowej 
nad kontrolą i radzeniem sobie z wypadkami. Przykłady wiodących wskaźników 
w BHP Billiton są następujące:

 � wizyty przeprowadzone w oddziałach oraz czas spędzony na wizytach;
 � kontakty/obserwacje/audyty/inspekcje przeprowadzane vs planowane;
 � implementacja działań będących efektem przeprowadzonych kontaktów/obser-

wacji/audytów/inspekcji;
 � wdrożenie protokołów kontroli wypadków śmiertelnych;
 � liczba powtarzających się incydentów, czyli sytuacji potencjalnie wypadko-

wych lub zaistniałych wypadków;
 � liczba niezaistniałych incydentów;
 � procent analiz bezpieczeństwa pracy przeprowadzonych dla zaistniałych wypad-

ków – sprawdzenie, czy mimo postępowania zgodnie z obowiązującymi pro-
cedurami wypadek się wydarzył, czy też jakieś procedury zostały pominięte;

 � procent „ryzyk”, które udało się zniwelować;
 � stosunek zdarzeń potencjalnie wypadkowych do wypadków zgłoszonych;
 � hierarchia kontroli – model raportowania zgodnie z hierarchią pracowniczą 

i procedurą obowiązującą w firmie.
4) Raportowaniu wypadków (Safety Incident Reporting)

 Osiągnięcie zero harm zależy od tego, czy organizacja potrafi uczyć się na własnych 
błędach. Analizy uprzednich wypadków są podstawą, by podjąć interwencje słu-
żące unikaniu najczęstszych zagrożeń. Tym samym minimalizuje się wystąpienie 
podobnych wypadków w przyszłości. BHP Billiton na podstawie analizy wypad-
ków, których udało się uniknąć, generuje alerty: powtarzalnych znaczących incy-
dentów lub braku barier, gdy wszystkie dotychczasowe zabezpieczenia okazały 
się nieskuteczne. Następstwem alertów są działania podejmowane w całej firmie, 
polegające na szkoleniach, dyskusjach i modyfikacji procedur dotyczących bez-
pieczeństwa. W efekcie wzrasta świadomość i troska o bezpieczeństwo. Dzięki 
temu stała się możliwa natychmiastowa reakcja i eliminacja czynników zagraża-
jących zdrowiu i życiu pracowników.
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Podsumowanie

W każdej organizacji dochodzi do kształtowania postaw pracowniczych i nie 
można tego uniknąć, gdy pracownicy mają ze sobą kontakt ze względu na dynamikę 
relacji interpersonalnych. Pożądane postawy są niezmiernie ważne w każdym przed-
siębiorstwie, a w szczególności w takim, w którym zachowania mają kluczowe zna-
czenie. Wprowadzanie zbiorów norm jest jednym z ważniejszych czynności, które 
powinna podjąć firma kierująca się bezpieczeństwem. Ważne jest, aby pracownicy 
rozumieli zachodzące zmiany oraz dobrze znali normy, które mają regulować ich 
zachowania. Będzie to bowiem warunkowało dalsze przestrzeganie procedur przez 
personel. Warto posiłkować się już znanymi rozwiązaniami, ale należy pamiętać o tym, 
że każdy kodeks powinien być dostosowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa 
oraz odnosić się w równym stopniu do każdego zatrudnionego. Efektywność przed-
siębiorstwa w dużej mierze zależy od motywacji jego pracowników. Dlatego należy 
kreować i zmieniać postawy pracownicze w oparciu o wiedzę, z jakich komponen-
tów się one składają. Zastosowanie psychologii postaw w zarządzaniu personelem 
ma kluczowe znaczenie dla dobrego funkcjonowania firmy.
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POSTAWY W BUDOWANIU PROGRAMÓW POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
GÓRNICZYCH – IMPLIKACJE PRAKTYCZNE

Streszczenie

Każda organizacja, bez względu na to, czy jej kierownictwo jest tego świadome, czy też nie 
jest, kształtuje postawy swoich pracowników. Taka jest dynamika relacji interpersonalnych 
i nie da się jej uniknąć. Wiedza na temat ludzkich zachowań jest podstawowym warun-
kiem efektywnej pracy i dobrej kondycji firmy. Pozycja rynkowa zależy przede wszystkim 
od zachowań pracowników, które nie mają żadnych substytutów mogących zniwelować ich 
pozytywny lub negatywny wpływ. Praktycznych wskazówek, jak zachęcić pracowników, by 
zachowywali się w sposób korzystny dla firmy, dostarcza psychologia postaw. Warto oddzia-
ływać na postawy w przemyślany i korzystny dla przedsiębiorstwa sposób. Artykuł składa 
się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej zostało opisane znaczenie postaw. Druga cześć 
dotyczy praktycznych zastosowań wiedzy o postawach w budowaniu programów poprawy 
bezpieczeństwa w organizacjach górniczych.

Słowa kluczowe: postawy, zmiana postaw pracowniczych, 
zachowania organizacyjne, programy bezpieczeństwa
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ATTITUDES IN DESIGN OF SAFETY IMPROVEMENT 
PROGRAMMES IN MINING COMPANIES 
– PRACTICAL IMPLICATIONS

Abstract

Each organization, regardless of its management awareness, shapes the employees’ attitudes. 
This is how dynamics of interpersonal relations works and it is unavoidable. Knowledge of 
human behaviour is the prerequisite of effective work and good financial standing of a com-
pany. The market position depends mostly on employees’ beahaviour, which has no substi-
tutes that could neutralize its positive or negative impact. Psychology of attitudes provides 
the practical hints on how to encourage employees to behave in a way favourable for a com-
pany. It is worth influencing the attitudes in thoughtful way that is beneficial for the com-
pany. The article consist of two main parts. The first part describes the meaning of attitudes. 
The second part refers to practical implementations of knowledge about attitudes for design 
of organizational work safety improvement programmes in mining companies.

Key words: attitudes, employee attitudes change, organizational 
behaviours, health and safety programmes

075_OiK_nr_3_173_2016.indb   172 25/08/16   12:00


