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BBS – podejście behawioralne 
w praktyce służby BHP
Behaviour-Based Safety najczęściej opisywane jest jako bezpieczeństwo behawioralne. To metoda zarządzania 

bezpieczeństwem w fi rmie, którą skutecznie wdrożyło na świecie niemal 60% dużych przedsiębiorstw. W artykule 

zostaną przybliżone podstawy teoretyczne opisywanej metody oraz praktyczne wskazówki dotyczące jej wdrożenia 

i ewaluacji.

stawy wobec bezpieczeństwa pracy jest 

wpływanie na zachowania pracowników. 

W konsekwencji bowiem zmiana zachowań 

prowadzi do zmiany sposobu myślenia i po-

stawy. Z psychologicznego punktu widze-

nia sens zastosowania BBS będzie dotyczył 

takich sposobów modyfi kacji zachowań, 

aby ograniczyć, a ostatecznie wyeliminować 

tzw. czynnik ludzki jako przyczynę wypad-

ków przy pracy. Jeżeli przyjąć, że nieostroż-

ność, brak uwagi, błędy w myśleniu czy 

zachowania ryzykowne to zmienne psycho-

logiczne, to ich zniwelowanie może się od-

być wyłącznie metodami behawioralnymi.

Behaviour-based safety jest metodą pole-

gającą na obserwacji pracowników i po-

zytywnym wzmocnieniu, która ma do-

prowadzić do zmiany indywidualnych 

zachowań ryzykownych w miejscu pracy 

i zmotywować do przejawiania zachowań 

i postaw bezpiecznych. Aby tak się stało, 

bezpieczeństwo w pracy należy rozumieć 

jako wypadkową tzw. triady bezpieczeń-

stwa, czyli trzech mierzalnych i możliwych 

do sparametryzowania czynników:

1) pracownika,

2) otoczenia (środowiska pracy),

3) zachowania pracownika.

Wyodrębnienie wskazanych kryteriów 

i ich szczegółowy opis stanowią podstawę 

do wdrożenia audytu behawioralnego, któ-

ry obejmuje całokształt kroków niezbęd-

nych do poprawy bezpieczeństwa pracy.

Krok 1. 
Faza projektowania BBS
Faza projektowania rozpoczyna się 

od opracowania instrukcji wdrożenia me-

tody przez służbę BHP, jej realizacji i moni-

toringu. Ponieważ zgodnie z metodologią 

BBS w proces zaangażowany jest duży ze-

spół pracowników, szczególnie niższego 

szczebla, konieczne jest wybranie osób 

obserwujących zachowania pracowników 

(tzw. obserwatorów) oraz koordynatorów 

odpowiedzialnych za fazę wykonawczą. 

Najważniejszym elementem jest opraco-

wanie kart/rejestrów obserwacji zachowań 

ryzykownych, potencjalnie niebezpiecz-

nych i wypadkowych.

Istnieją dwie możliwości rejestracji obser-

wacji – w formie listy kontrolnej (niepo-

lecana ze względu na niską skuteczność 

i ograniczony, z góry ustalony katalog ob-

serwowanych zachowań) oraz w formie 

karty obserwacji (rys. 1). 

Krok 2. Faza wykonawcza
Podobnie jak w przypadku realizacji ocen 

pracowniczych, realizacja obserwacji pra-

cowników na stanowiskach pracy powinna 

przewidywać zapewnienie jak największej 

transparentności poprzez zasady:

• cykliczności – obserwacja dokonywana 

ustalonymi czasokresami,

• powszechności – obserwacji powinni 

podlegać wszyscy pracownicy,

Behaviour-Based Safety (BBS) – najczę-

ściej opisywane jako bezpieczeń-

stwo behawioralne – jest metodą 

zarządzania stosowaną od kilkudziesięciu 

lat na całym świecie, a ewaluacja jej sku-

teczności doprowadziła ostatnio do coraz 

większej popularności i implementacji, rów-

nież w polskich fi rmach. Co prawda wielu 

oponentów twierdzi, że formy oddziały-

wań na zmianę zachowań pracowników 

opisane przez tę metodę są przestarzałe 

i nie pasują do innowacji wprowadzanych 

w zarządzaniu bezpieczeństwem; krytyka 

wydaje się o tyle nieuzasadniona, że opiera 

się na złych przykładach zastosowania BBS.

Dlaczego BBS?
Mimo długiej tradycji podejścia behawio-

ralnego opartego na analizie zachowania 

pracowników dopiero w 2001 roku Geller 

opracował kompleksowe podejście, me-

todologię i – co najważniejsze – instrukcję 

wdrożenia BBS. W oparciu o wyniki ba-

dań przyjęto założenie, że skuteczniejsze 

od działań mających na celu zmianę po-

WAŻNE!

Dane statystyczne wskazują, że  niezależnie od  pozio-

mu świadomości zagrożeń, źródeł prawa wskazujących 

na liczne obowiązki pracodawców w zakresie BHP czy 

wreszcie rodzaju stanowiska pracy i  charakteru wy-

konywanej pracy błąd ludzki (ang. human error) jest 

najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy.
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nego sposobu eliminacji zaobserwowa-

nych negatywnych zachowań. Integralną 

część audytu stanowi prowadzenie roz-

mów z pracownikami opartych o feedback 

przekazany przez obserwatora. Uznaje się, 

że jest to najskuteczniejsza metoda zmiany 

myślenia i postawy pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa pracy.

Obserwator powinien przeprowadzić 

rozmowę z pracownikiem na temat za-

obserwowanych zachowań, zastosować 

skuteczną informację zwrotną dotyczącą 

negatywnego zachowania oraz wzmocnie-

nie dla pożądanego. W efekcie tego dzia-

łania zarówno obserwator, jak i pracow-

nik obserwowany podczas rutynowych 

czynności powinni dojść do tego, dlaczego 

ryzyko zostało podjęte. 

Rozmówcy identyfi kują, czy praca prowa-

dzona w bezpieczny sposób była trudna 

lub niemożliwa do wykonania pod kątem 

presji czasu, tempa pracy, pośpiechu czy 

wreszcie ergonomii na stanowisku pracy. 

W konsekwencji przeprowadzonej rozmo-

wy pracownik otrzymuje informację zwrot-

ną dotyczącą zachowań bezpiecznych oraz 

informację zwrotną dotycząca zachowań 

ryzykownych, więc potencjalnie wypad-

kowych. W procesie udzielania informacji 

zwrotnej stosujemy techniki asertywne, 

które powodują, że pracownik nie czuje się 

oceniany. Ogólne zasady przekazywania 

informacji zwrotnej pracownikowi prze-

widują:

• udzielenie informacji natychmiast 

po obserwacji,

• stosowanie różnych środków informacji,

• mówienie o konsekwencjach dla zdro-

wia i życia związanych z nieprawidło-

wym zachowaniem,

• przekazywanie informacji przez obser-

watora znaczącego i wyróżniającego 

się (zgodność metody BBS z teorią 

Kohlberga przewiduje, że uczenie się 

nowych zachowań jest skuteczne, kiedy 

informacje przekazywane są przez oso-

bę, która sama prezentuje zachowania 

poprawne),

• ocenienie konkretnych zachowań, a nie 

osób,

• stosowanie komunikatów asertywnych.

Krok 4. Parametryzacja BBS
BBS – podobnie jak każda inna metoda 

zarządzania bezpieczeństwem – pomimo 

• obiektywności – warunkiem niezbęd-

nym do jej zapewnienia jest jedno-

znaczne sformułowanie kryteriów 

obserwacji oraz wcześniejsze poinfor-

mowanie pracowników o obowiązują-

cych zasadach i kryteriach,

• kompleksowości – obserwacja ma być 

wszechstronna i kompletna,

• kompatybilności – obserwacja zacho-

wań i postaw pracowników musi być 

spójna z opisami stanowisk pracy pra-

cowników oraz dokonaną na ich pod-

stawie oceną ryzyka zawodowego; przy 

braku wiedzy obserwatorów w zakre-

sie występujących na obserwowanych 

stanowiskach pracy czynników niebez-

piecznych, szkodliwych i uciążliwych 

– obserwacja nie będzie możliwa,

• przekazywania informacji zwrotnej 

pracownikowi – ta najważniejsza w BBS 

zasada podkreśla rolę partycypacji 

pracownika, jego zaangażowania oraz 

podmiotowego traktowania w całym 

procesie. 

W fazie wykonawczej powstają szczegóło-

we wytyczne realizacji planu obserwacji, 

tj.: karty obserwacji, instrukcje, procedury, 

a także materiały szkoleniowe niezbędne 

do samokształcenia pracowników oraz 

kształcenia dalszych obserwatorów. 

Niezależnie od podkreślanej wcześniej 

partycypacji pracowniczej całą procedurą 

zarządza i monitoruje jej funkcjonalność 

zarząd fi rmy przy udziale służby BHP.

Krok 3. Ewaluacja i monitoring 
– czyli ocena skuteczności BBS
Wychwytywanie w trakcie obserwacji nie-

prawidłowych i ryzykownych zachowań 

nie powinno być utożsamiane wyłącznie 

z analizą statystyczną i prowadzeniem re-

jestrów błędów pracowniczych. Oczywi-

ście – to istotny element prowadzonego 

audytu behawioralnego, jednak podsta-

wowym celem jest opracowanie skutecz-

re
kla

m
a

UWAGA: 

Obserwacja w metodzie BBS opiera się na metodologii 

nauk społecznych, więc przewiduje ją w formie uczest-

niczącej. Nie należy mylić obserwacji z oceną pracowni-

czą. BBS opiera się na zasadach silnej partycypacji pra-

cowników zatrudnionych na  wszystkich stanowiskach 

w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy. Obserwatorem 

może być więc każdy pracownik, niezależnie od hierar-

chii jego stanowiska w strukturze fi rmy.
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faktu, że wywodzi się z teorii społecznych, 

powinna uwzględniać metodologiczne 

kryteria niezawodności, trafności i rzetelno-

ści prowadzonych obserwacji. Procedury 

winny być spójne, transparentne, intuicyj-

ne, dlatego warto wyznaczyć współczynnik 

niezawodności obserwacji poprzez obser-

wację próbną prowadzoną przez dwóch 

obserwatorów w tym samym czasie. Per-

cepcja zachowania pracownika może być 

różna u każdego obserwatora, co może 

spowodować, że audyt behawioralny opie-

rać się będzie na kryteriach subiektywnych 

ocen obserwatorów. Wyznaczenie współ-

czynnika niezawodności pozwoli na unik-

nięcie błędów w obserwacjach. 

Współczynnik niezawodności to liczba 

zgodnych punktów obserwacji obliczana 

według wzoru:

wno = (loz/(loz+lon)) · 100%, 

gdzie:

wno – to współczynnik niezawodności ob-

serwacji,

loz – to liczba obserwacji zgodnych,

lon – to liczba obserwacji niezgodnych.

Współczynnik niezawodności obserwacji 

powinien wynosić minimum 80%. 

Podsumowanie
Podstawy maksymalnej efektywności każ-

dej metody związanej z szeroko pojętym 

bezpieczeństwem pracy to: jej regular-

ne stosowanie, ewaluacja i polepszanie. 

Na świecie ok. 60% dużych przedsiębiorstw 

wdrożyło skutecznie metodę BBS. Przygo-

towując się do jej implementacji w fi rmie, 

należy jednak przyjąć założenie, że sama 

metoda jest czasochłonna, kosztowna, 

a efekty widoczne są w perspektywie 

długoterminowej. Zmiana bowiem po-

staw i myślenia na temat bezpieczeństwa 

u dorosłych osób jest zadaniem trudnym. 

Co ciekawe, niezależnie od kategorii naj-

cenniejszych, jakimi są zdrowie i życie pra-

cownika, zastosowanie BBS przynosi także 

zyski ekonomiczne dla przedsiębiorstwa, 

głównie związane z ewentualnymi wy-

płatami odszkodowań i zadośćuczynień 

z tytułu wypadków, kosztów absencji cho-

robowej, fl uktuacji kadry itp.

Wśród największych zalet wdrożenia me-

tody BBS wymienia się:

• polepszenie bezpieczeństwa pracy wy-

konywanej przez pracowników i ograni-

czenie/wyeliminowanie tzw. czynnika 

ludzkiego jako przyczyny wypadków 

przy pracy,

• wzrost kultury pracy poprzez upo-

wszechnienie rozmów po obserwa-

cjach,

• ustalanie nowych celów w zakresie po-

prawy bezpieczeństwa,

• dokonanie autorefl eksji przez pracow-

nika dotyczącej sposobu wykonywania 

pracy,

• możliwość uczenia się przez mode-

lowanie i wzmacnianie pozytywnych 

zachowań,

• zdefi niowanie nowych obszarów ryzy-

ka, leżących po stronie pracowników,

• możliwość aktualizacji ocen ryzyka za-

wodowego w aspekcie występowania 

na stanowiskach pracy czynników stre-

sogennych. 
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Rys. 1. Karta obserwacji – przykład
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Analiza zachowań ryzykownych i potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia

PRZEKAZANIE PRACOWNIKOWI INFORMACJI ZWROTNEJ 

– PRZYKŁADY KOMUNIKATÓW ASERTYWNYCH 

• „Nie jestem zadowolony z  powodu niezastosowania się przez Pana do  instrukcji...” (zamiast: „Popełnił Pan błąd 

i oceniam to nagannie. Proszę następnym razem stosować się do instrukcji...”).

• „Irytuje mnie Pana niebezpiecznie zachowanie na stanowisku pracy...” (zamiast: „Źle się Pan zachowuje...”).

• „Sprawia mi Pani przykrość, ponieważ wiele razy rozmawialiśmy na temat ryzykownych zachowań, a Pani je ciągle 

powtarza...” (zamiast: „Źle się Pani zachowuje, mimo że wiele razy powtarzałem, że tak nie można...”). 

Stopień realizacji przez pracownika zaleceń BHP wynikających z opisu stanowiska pracy oraz kart oceny ryzyka 

zawodowego

Ocena stosowania środków ochrony indywidualnej

Atmosfera panująca w trakcie obserwacji 

Inne spostrzeżenia obserwującego i ewaluacja

Wnioski do dalszej pracy sformułowane wspólnie z pracownikiem




