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Tytułem wstępu

Trzynaście miesięcy, 2000 pracodawców, 200 pracowników służby bhp, 8 osób z ze-
społu projektowego, około 69 ankieterów, 3 narzędzia badawcze, 8 konferencji, ponad 
2000 sztuk ulotek i folderów, a wszystko po to aby wydrukować 2500 sztuk raportu z 
rzetelnie przeprowadzonych badań, wywołać konstruktywną dyskusję, zmotywować 
do ciągłego podnoszenia standardów bhp w firmach oraz podnieść świadomość istoty 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badaniem zostały objęte przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, ale niniejszy 
raport ma mieć charakter uniwersalny i zmuszać do weryfikacji stanu bhp we własnym 
otoczeniu, na własnym stanowisku pracy.

Badania realizowane w ramach Analizy i oceny stopnia dopasowania łódzkich przed-
siębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku są odzwierciedleniem 
analogicznych badań realizowanych w 2008/2009 roku na terenie województwa dol-
nośląskiego. Wyniki uzyskane ze wspomnianego projektu opublikowano w raporcie: 
Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian 
w przepisach i potrzebach rynku.

Zamysłem pomysłodawcy autorskiego projektu Analiza i ocena stopnia dopasowania 
łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku było popu-
laryzowanie uzyskanych wyników badań szerszemu gronu odbiorców: nie tylko przed-
siębiorcom, służbom bhp, ale także studentom zainteresowanym badaną problematyką 
i chcących kontynuować ją w swoich badaniach. 

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono doświadczonych pracowników 
naukowych z Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. To właśnie dr Ka-
tarzyna Boczkowska, dr Konrad Niziołek oraz dr Marta Znajmiecka-Sikora stworzyli 
trzy rzetelne narzędzia badawcze, które posłużyły do weryfikacji wiedzy pracodaw-
ców, kwalifikacji służby bhp oraz dostępności oferty kształcenia w zakresie bhp w wo-
jewództwie łódzkim. Doświadczenia uzyskane podczas wcześniejszych badań zostało 
wykorzystane przy udoskonaleniu procedury badania i narzędzi badawczych. Autorowi 
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projektu zależało bowiem na usprawnieniu działań i uzyskaniu większej rzetelności ba-
dań. Patronat naukowy nad realizacją projektu objął Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej. Z ideologią badań przeprowadzonych w ramach projektu utożsa-
mili się także: CIOP, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, Stowarzyszenie Pracowników Służ-
by BHP z Łodzi oraz magazyn „Praca i Zdrowie”, którzy objęli patronatem konferencję 
podsumowującą projekt Analizy Łódzkiej.

Dyrektor projektu pragnie złożyć podziękowania Katarzynie Boczkowskiej i Konra-
dowi Niziołkowi, za ich zaangażowanie w pracę nad budowaniem narzędzi oraz dogłęb-
ną analizę wniosków z badań. 

Szczególne podziękowania kierowane są także do Marty Znajmieckiej-Sikory, prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Kadr, za opiekę merytoryczną podczas realizacji każdego eta-
pu realizacji projektu Analizy Łódzkiej.

Serdeczne podziękowania pragnę złożyć także samym respondentom, ich chęć 
współpracy i ciekawość poznawcza doprowadziły nas do zebrania rzetelnych informa-
cji i możliwości ich analizy. 

Chciałbym podziękować także etatowym pracownikom projektu oraz ankieterom, 
bez których projekt nie mógłby zostać prawidłowo zrealizowany.

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Wspólny kierunek patrzenia doprowadził 
nas efektywnego końca projektu i przygotowania tego raportu.

Dyrektor Projektu 
Adam Sikora 
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1. Opis projektu i metodyka

1.1. Wprowadzenie 

Transformacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również Polski, która 
rozpoczęła się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku, spowodowała przemiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego kraju. Do-
konujący się postęp w różnych obszarach i integracja z Unią Europejską wyznacza kie-
runki dalszych zmian. Przemiany te dotyczą również obszaru bezpieczeństwa pracy. 
Troska o zdrowie człowieka jako najwyższą wartość winna być rozpatrywana nie tylko 
w kategoriach humanitarnych, lecz także w kontekście wartości ogólnospołecznych 
i ekonomicznych. Konieczne jest zatem szersze spojrzenie na człowieka i jego funkcjo-
nowanie w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy. Realizacja tych zadań wymaga 
systemowego podejścia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmiany men-
talności zarówno u pracodawców jak i pracowników polskich przedsiębiorstw.

Przemiany gospodarcze w Polsce wbrew wcześniejszym obawom nie pogorszyły 
warunków pracy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od roku 1997 
mamy do czynienia ze znacznym spadkiem liczby wypadków przy pracy, w tym rów-
nież wypadków śmiertelnych i ciężkich oraz osób poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy, niemniej jednak wskaźnik częstości wypadków przy pracy i wskaźnik liczby osób 
zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia od blisko 10 lat utrzymują się na 
podobnym poziomie (GUS, 2009). Najistotniejszym rezultatem przemian w zakresie po-
prawy warunków pracy było stworzenie w ramach polityki społeczno-ekonomicznej 
państwa podstaw nowoczesnego systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowie-
ka w środowisku pracy.

Mimo zakończonego procesu dostosowywania polskiego prawa w obszarze bhp do 
standardów UE, rozwoju zasad systemowego zarządzania ukierunkowanych na dzia-
łania proaktywne oparte na szkoleniach, motywowaniu do bezpiecznej pracy, partycy-
pacji pracowników itp. poziom bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach nie jest 
satysfakcjonujący. Uruchomienie od roku 2003 stymulatora ekonomicznego w postaci 
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zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe [DzU nr 199, poz. 1673 z 2002 r. 
późn. zm.] nie przyniesie spodziewanych efektów bez podniesienia świadomości kadry 
kierowniczej, kształtowaniu zachowań probezpiecznych i tworzeniu odpowiedniej kul-
tury bezpieczeństwa. Badania przeprowadzone w krajach UE wskazują na silny zwią-
zek mechanizmów kulturowych organizacji z poziomem wskaźników bezpieczeństwa. 
Zmiana w systemie wartości i postawach pracowników przyczynia się bowiem do po-
prawy stanu bhp, pozytywnie wpływając na motywację pracowników i ich bezpieczne 
zachowania.

Problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy od lat jest przedmiotem badań i analiz 
wielu badaczy. Wejście Polski na ogromny rynek zintegrowanej Europy wymusza na 
polskich przedsiębiorcach, zwłaszcza podmiotach sektora MŚP, działania zmierzające 
do obniżenia kosztów pracy, w tym również kosztów bhp. 

Czy inwestowanie w bezpieczeństwo i higienę pracy jest opłacalne? W Polsce wciąż 
pokutuje przekonanie, że zapewnienie pracownikom ochrony zgodnej z wymagania-
mi obowiązującego prawa i poprawa warunków pracy oznacza dla przedsiębiorstwa 
przede wszystkim dodatkowe nakłady finansowe i nie daje wymiernych korzyści. 
W przypadku zdrowia i życia ludzkiego można wyłącznie mówić o stratach, zatem myśl 
przewodnia Petera Druckera (1994:51): „Najważniejszym zadaniem w biznesie jest 
przeżyć. Podstawowym celem ekonomicznym jest unikanie strat, a nie maksymalizacja 
zysku”, wydaje się być bardzo aktualna i powinna stanowić cel zasadniczy w obszarze 
zarządzania bezpieczeństwem w każdej organizacji. Straty dotykają wszystkich akty-
wów przedsiębiorstwa, a więc: siły roboczej, materiałów, produktów, maszyn, urzą-
dzeń oraz kapitału finansowego. Strata to nieuzasadniona, a zatem możliwa do unik-
nięcia część kosztów działania określonego systemu człowiek – technika – środowisko 
w świetle znanych i dostępnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i wyrażona w 
dowolnych jednostkach finansowych. W odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa 
straty można podzielić na dwie kategorie: ciągłe – występujące nieustannie w proce-
sie pracy, powodujące choroby zawodowe, i chwilowe – występujące w sposób nagły, 
incydentalny, związane z jednoczesnym występowaniem zagrożeń oraz czynników ak-
tywizujących te zagrożenia, powodują wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
(Markowski, 1999). Niestety większość polskich pracodawców ignoruje sprawy bhp, 
traktując wydatki z tym związane wyłącznie jako koszty, niedostrzegając korzyści pły-
nących z zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w firmie. Odpowiedzi 
na postawione we wstępie pytanie może dostarczyć wyłącznie analiza kosztowa bhp, 
a takich analiz większość przedsiębiorców w ogóle nie prowadzi. Dla przedsiębiorców 
widoczne są jedynie wydatki związane ze spełnieniem wymogów kodeksowych i ko-
niecznością przeprowadzania przez pracodawców szkoleń bhp, badań lekarskich, za-
kupu środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków czy-
stości. Warto podkreślić, że wymienione elementy stanowią jedynie niewielki wycinek 
kosztów bhp i niestety nie są w żaden sposób kojarzone z korzyściami, które z tego 
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wynikają. Ekonomiczne znaczenie sektora bhp dla efektywnego i nieprzerwanego dzia-
łania przedsiębiorstwa odzwierciedlają statystyki GUS, gdzie straty ogólnospołeczne 
z powodu nieprzestrzegania i nieznajomości przepisów bhp wynoszą 4-5% PKB w skali 
roku. W przypadku województwa łódzkiego GUS szacuje je w roku 2007 na ok. 22 mln. 
– tylko z powodu absencji po wypadkach przy pracy. Ponadto warto zwrócić uwagę, że 
poziom standardów w zakresie bhp jest jednym z kryteriów oceny ryzyka inwestycyj-
nego w przypadku tworzenia i rozwoju inwestycji, poszukiwania partnerów, dostaw-
ców kwalifikowanych i podwykonawców usług, co w dobie globalizacji przedsiębiorstw 
staje się istotnym czynnikiem umożliwiającym rozwój regionu. Należy zwrócić uwagę, 
że w obliczu kryzysu i wzrostu stopy bezrobocia zmienia się percepcja osób poszukują-
cych pracy, gdzie oprócz czynnika ekonomicznego istotne stają się elementy związane 
ze standardami świadczenia pracy, tj. środowisko pracy związane z nim bezpieczeń-
stwo i ergonomia.

Dobre warunki pracy, niska wypadkowość, mniejsza liczba chorób zawodowych oraz 
wysoka kultura techniczna zmniejszają koszty związane z pracą, co ma ogromne zna-
czenie nie tylko dla jednostki, ale również całego kraju. Podstawą zarządzania bezpie-
czeństwem jest założenie, że bezpieczne warunki oraz bezpieczne zachowanie w pracy 
nie powstają samoistnie, ale muszą najpierw zostać ukształtowane według z góry przy-
jętego programu (Lewandowski, 2000). Regulacje prawne w pewien sposób wyznacza-
ją kierunki działania przedsiębiorców. 

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pra-
codawcy. Chcąc prawidłowo realizować swoje obowiązki musi wiedzieć, co należy do 
treści zobowiązania. Niestety jak pokazuje doświadczenie autorów opracowania, pra-
codawcy nie zawsze znają podstawowe ciążące na nich obowiązki, a służby bhp, któ-
re pełniąc funkcje kontrolno-doradcze, nie zawsze należycie wywiązują się ze swoich 
zadań, nie są należytym wsparciem dla przedsiębiorców. Niewiedza samych przedsię-
biorców, w połączeniu z niewiedzą kadr bhp czyni problem zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy bardzo istotnym. Niestety zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy 
służb bhp błądzą w gąszczu przepisów, a konsekwencje nieznajomości podstawowych 
wymogów prawa, jak i własnych obowiązków przekładają się bezpośrednio na stan 
bezpieczeństwa polskich organizacji.

Rosnące wymagania kwalifikacyjne dla służb bhp, regulowane prawnie [DzU nr 109, 
poz. 704 z 1997 r. z późn zm.] w sposób nieuchronny doprowadzą do zmiany struktu-
ry zatrudnienia służb bhp. Nastąpi wzrost zapotrzebowania na pracowników o ade-
kwatnych kompetencjach do wymogów prawnych i indywidualnego zapotrzebowania 
przedsiębiorców. Większość kadr bhp posiadających już wieloletnie doświadczenie za-
wodowe staje więc przed groźbą utarty pracy lub konieczności podniesienia kwalifika-
cji. Czy jednak wszystkie zainteresowane strony są świadome zachodzących zmian? 

Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze wymagają ciągłej kontroli 
wielu aspektów funkcjonowania organizacji i człowieka w środowisku. Warunki pracy 
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kształtują przebieg i jakość nie tylko życia zawodowego, ale mają ogromny wpływ na 
całe życie. Zasady zarządzania bezpieczeństwem ukierunkowane na działania proak-
tywne obejmują w znacznej mierze szkolenia pracowników, jak również motywowanie 
ich do bezpiecznej pracy, co ponadto jest kluczowym elementem profilaktyki wypad-
kowej. Szkolenie BHP jest pierwszym i niewątpliwie jednym z najważniejszych etapów 
pracy. Przez wszystkie lata aktywności zawodowej pracownik przechodzi kilkadziesiąt 
szkoleń, a ich zakres i treść zależy od charakteru jego pracy, typu szkolenia i motywu, 
dla którego zostało ono przeprowadzone. Dobrze przeszkolony pracownik staje się peł-
nowartościowym ogniwem organizacji. Zarówno jakość i skuteczność szkoleń powinna 
być ważnym elementem w funkcjonowaniu firmy. Z badań Państwowej Inspekcji Pracy 
wynika, że występują poważne uchybienia w tej kwestii. Pracownicy są szkoleni nieter-
minowo, pobieżnie, często przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i umiejęt-
ności. Pracodawcy nie traktują szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy jako elementu 
profilaktyki wypadkowej, ale jedynie jako wymagany prawem obowiązek generujący 
koszty i nie przynoszący wymiernych korzyści. 

Niestety bez skoordynowanych bezpośrednich działań instytucji szkoleniowych, 
edukacyjnych doradczych w zakresie kształcenia kadr bhp i ich rozwoju obecny stan 
nie ulegnie zmianie.

1.2. Założenia projektu, cele ogólne, szczegółowe, hipotezy badawcze

Projekt badawczy Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr 
bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku zrealizowany został w ramach Priorytetu 
VIII – Regionalne kadry gospodarcze, działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsię-
biorstw w regionie oraz poddziałania: wsparcie procesów adaptacyjności i moderniza-
cyjnych w regionie. 

Przez cały okres trwania projektu jego wdrażanie monitorował łódzki Urząd Mar-
szałkowski.

Grupą, która bezpośrednio korzysta z rezultatów projektu, są pracodawcy oraz pra-
cownicy służby bhp z terenów województwa łódzkiego. Wspomniany wyżej sektor za-
rządzania bhp będzie strategicznym elementem w planowaniu rozwoju przedsiębior-
stwa. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704] obliguje polskich pracodawców do dosto-
sowania kompetencji i kwalifikacji pracowników służb bhp i standardów bhp do no-
wych wymogów, które dla większości obecnych kadr bhp wejdą ostatecznie w życie 
od 30.06.2013 r. Konieczność spełnienia wymogów określonych w ww. rozporządzeniu 
jest obowiązkowa dla wszystkich pracodawców niezależnie od formy prawnej, zakresu 
działalności czy wielkości przedsiębiorstwa.



Raport z badań 13

Cele projektu
Celem ogólnym projektu było zbadanie stopnia świadomości pracodawców i ich stop-

nia przygotowania do zmian w zakresie zarządzania służbami bhp w świetle wprowa-
dzanych zmian prawnych, a co za tym idzie – organizacyjnych w przedsiębiorstwach.

Celami szczegółowymi było:
zbadanie świadomości pracodawców i ich stopnia przygotowania do zmian w za-• 
kresie podnoszenia kwalifikacji pracowników służb bhp, wynikających z noweli-
zacji przepisów, które będą miały wpływ na strukturę zatrudnienia w przedsię-
biorstwach;
diagnoza kompetencji pracowników służb bhp na podstawie analizy ścieżki roz-• 
woju zawodowego, ich gotowości do dopasowania kwalifikacji do wymaganych 
standardów, ocena możliwości rozwoju kompetencji w kontekście elastyczności 
pracowniczej;
ocena elastyczności oferty edukacyjnej na poziomie szkolnictwa średniego i wyż-• 
szego jako głównego kryterium możliwości uzupełniania kompetencji zawodo-
wych pracowników bhp.

Hipotezy badawcze
H1 Pracodawcy nie posiadają wiedzy w zakresie zmian kwalifikacyjnych dotyczących 

służb bhp.
H2 Małe podmioty gospodarcze istotnie rzadziej realizują podstawowe obowiązki w za-

kresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z przepisów prawa. 
H3 Proces szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest realizowany niezgod-

nie z istniejącymi przepisami prawa.
H4 Wiedza pracowników służb bhp jest na niskim poziomie w stosunku do stawianych 

przed nimi zadań, wynikających z prawa.
H5 Pracownicy służb bhp podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i chętnie uczestniczą 

w różnego rodzaju szkoleniach służących podniesieniu kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych.

H6 System kształcenia służb bhp na poziomie szkolnictwa wyższego jest bardzo nie-
jednolity, co prowadzi do kształcenia pracowników służb bhp o nieporównywalnej 
wiedzy i doświadczeniu.

Dzięki rzetelnej analizie istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania zamierzo-
nych rezultatów miękkich. Jednym z najważniejszych jest podniesienie świadomości 
pracodawców o konieczności wprowadzania zmian w zarządzaniu organizacją pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz diagnoza kompetencji służb bhp w celu 
zapobiegania zwolnieniom i ograniczenia fluktuacji służb bhp.

Wyniki badań dostępne w niniejszym raporcie mogą pokazać płaszczyzny skoordy-
nowania działań instytucji otoczenia biznesu, zdiagnozować kwalifikacje kadry bhp 
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oraz możliwości jej rozwoju w świetle niedalekich zmian prawnych. Autorski projekt 
jest swoistą diagnozą świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji.

1.3. Charakterystyka etapów badawczych

Projekt Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do 
zmian w przepisach i potrzebach rynku realizowano w okresie od 01.09.2009 r. do 
31.10.2010 r. Na jego realizację składało się kilka etapów.

Etap wstępny, realizowany we wrześniu 2009 r., polegał na przygotowaniu przez gru-
pę ekspertów z ramienia Stowarzyszania Rozwoju Kadr, podwykonawcy w projekcie, 
narzędzi badawczych. Przygotowano narzędzia diagnostyczne w postaci trzech an-
kiet – do każdego etapu badania skonstruowano odrębną ankietę. Na etapie wstępnym 
przeszkolono również ankieterów oraz przeprowadzono badanie pilotażowe na grupie 
100 pracodawców i 15 pracowników służby bhp. Celem badania pilotażowego była we-
ryfikacja narzędzi badawczych oraz opracowanie odpowiednich procedur dla ankie-
terów – wszystko w celu zwiększenia rzetelności i podniesienia wartości badawczej 
realizowanego projektu.

Podczas etapu drugiego – realizacji badań trwający od listopada 2009 r. do czerwca 
2010 r. dobrano próbę badawczą – w liczebności 2000 pracodawców oraz 200 pracow-
ników służby bhp. Grupa ta stanowiła odzwierciedlenie populacji generalnej przedsię-
biorstw województwa łódzkiego – zastosowano warstwową metodę doboru próby, bio-
rąc pod uwagę następujące kryteria:

wielkość przedsiębiorstwa, pod względem liczby zatrudnionych pracowników,• 
miejsce prowadzenia działalności (powiaty),• 
profil działalności wg PKD.• 

Rzeczywisty proces badawczy został podzielony na trzy odrębne obszary badaw-
cze:

obszar I – badanie pracodawców,• 
obszar II – badanie pracowników służby bhp,• 
obszar III – badanie placówek edukacyjnych i szkoleniowych.• 

W pierwszej kolejności badaniom zostali poddani pracodawcy przedsiębiorstw znaj-
dujących się na terenie województwa łódzkiego. Ankieterzy dotarli do 2000 pracodaw-
ców, czyli zamierzonej w projekcie liczby badanych.

Celem badania było: 
uzyskanie wiedzy na temat konieczności wprowadzania nowych standardów • 
określonych w dyrektywach unijnych, 
uzyskanie wiedzy na temat stopnia zaawansowania wdrażania dyrektyw unij-• 
nych, 
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określenie ewentualnych przeszkód pojawiających się podczas wprowadzania • 
zmian w przedsiębiorstwie, 
określenie poziomu zapotrzebowania na kadry bhp oraz możliwości ich rozwoju • 
zawodowego w danej organizacji, 
uzyskanie wiedzy na temat oczekiwań pracodawców, co do kompetencji pracow-• 
ników służb bhp.

W trakcie badania II obszaru przeprowadzono badanie ankietowe 250 pracowników 
służby bhp. Podczas badania wzięto pod uwagę: 

wiedzę i kompetencje pracowników służb bhp,• 
możliwość rozwoju kadr bhp, • 
analizę ścieżki kariery,• 
elastyczność pracowników służ bhp w kontekście planowanych zmian.• 

Podczas realizacji III obszaru procesu badawczego wykorzystano metodę desk-
research (zza biurka). Ankieter za pomocą przygotowanego narzędzia badawczego 
analizował ofertę edukacyjną i szkoleniową w zakresie podnoszenia kwalifikacji bhp 
dostępną w województwie łódzkim. Badaniem zostało objęte 19 szkół policealnych 
i uczelni wyższych: na poziomie średnim przebadano 15 placówek, na poziomie wyż-
szym 4 uczelnie w tym: 2 publiczne i 2 niepubliczne. 

Celem badań było porównanie poziomu kształcenia w zakresie bhp, sprawdzenie 
dostępności szkoleń specjalistycznych służących podnoszeniu kwalifikacji służb bhp. 
W analizie uwzględniono także wyniki badań studentów oceniających poziom kształ-
cenia w zakresie bhp. Analizie poddano adekwatność oferty do wzrastających potrzeb 
przedsiębiorstwa w świetle zmieniających się przepisów bhp.

Podczas trzeciego etapu badań – wyniki ankiet opracowano przy pomocy metod staty-
stycznych, z wykorzystaniem pakietu Statistica 9.0.PL, a raport stworzony został przez 
wyspecjalizowany zespół ekspercki – pracowników naukowych, osób wyposażonych 
zarówno w wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzę psychologiczną 
oraz socjologiczną, jak i w doświadczenie związane z analizowaną problematyką.

Twórcy projektu mają nadzieje, że wyciągnięte z badań wnioski oraz ich rozpropa-
gowanie szerszemu gronu odbiorców przyczynią się do zwiększenia poziomu świa-
domości pracodawców i pracowników służb bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, poprawią jakość funkcjonowania zawodowego oraz efektywność wdrażania no-
woczesnych standardów bhp w organizacji. Celem jaki postawili sobie pomysłodawcy 
badań jest także poszerzenie horyzontów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy w celu zmniejszenia m.in.: absencji w pracy, wypadkowości oraz prze-
ciwdziałanie zwolnieniom pracowników służb bhp, którzy w wymaganym terminie nie 
uzupełnią swoich kwalifikacji zawodowych.
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1.4. Opis narządzi badawczych

Jak wspomniano powyżej, nad stworzeniem rzetelnych narzędzi pracował zespół 
ekspercki. Prawidłowe sporządzenie formularza ankietowego zawsze jest punktem 
wyjścia do przeprowadzenia badań i pogłębionej analizy uzyskanych wyników.

Po analizie dostępnych metod badawczych uznano, że wywiad kwestionariuszowy 
zaliczany do grupy określanej jako techniki ilościowe będzie najodpowiedniejszą meto-
dą badania wybranej grupy. 

Na potrzeby realizacji projektu zespół ekspercki skonstruował trzy narzędzia ba-
dawcze w postaci wywiadu kwestionariuszowego: 

do badania pracodawców,• 
do badania pracowników służby bhp,• 
do badania placówek szkoleniowych.• 

Wywiad jest techniką standaryzowaną, opartą na komunikacji bezpośredniej. Istotne 
staje się więc nawiązaniem kontaktu między badaczem a respondentem. Taki krótko-
trwały kontakt polega na werbalnych zachowaniach respondentów, które traktuje się 
jako wskaźniki faktów i zachowań niewerbalnych oraz postaw i opinii występujących w 
realnych sytuacjach życiowych. Jest to bardzo istotna kwestia, która odróżnia wywiad 
kwestionariuszowy od innych technik standaryzowanych np. wywiady poprzez e-mail 
czy tradycyjną pocztę, a także przez telefon. Kwestionariusz wywiadu jest metodą o tyle 
wygodną, o ile stanowi zbiór pytań przeznaczonych do dosłownego odczytania respon-
dentowi przez badacza w określonej kolejności. W specjalnie przygotowanym formula-
rzu pozostawia się także miejsce na zapis odpowiedzi badanego (Niziołek, 2004).

Struktura wywiadu kwestionariuszowego jest ściśle określona – nie jest on bowiem zbio-
rem przypadkowych pytań. Poszczególne pytania są ułożone według określonego klucza – 
bloków pytań. W wywiadzie kwestionariuszowym wyróżniamy kilka istotnych części:

część ewidencyjną, zawierającą dane dotyczące: kodu ankietera, kodu ankiety, • 
kodu ankiety grupy badanej, daty realizacji wywiadu,
tzw. metryczkę, zawierającą pytania dotyczące podstawowych cech respondenta,• 
część zasadniczą (merytoryczną), którą tworzą pytania bezpośrednio związane • 
z problemem badania i jego przedmiotem często ułożone blokowo.

Kwestionariusz wywiadu zawiera w swojej formie w przeważającej części pytania 
zamknięte. W pytaniach tych ankieter odczytuje możliwe odpowiedzi: w pytaniach dy-
chotomicznych odpowiedzi: TAK – NIE; w pytaniach kafeteryjnych (wieloalternatyw-
nych), zawierających co najmniej trzy możliwe odpowiedzi. 

Kwestionariusz wywiadu zawiera również pytania otwarte – czyli takie, które pozo-
stawiają swobodę odpowiedzi. Zastosowanie pytań otwartych w ankiecie wykorzysta-
nej w projekcie umożliwiło głębszą analizę badanej problematyki. 
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Część merytoryczna narzędzia do badania pracodawców składała się z następują-
cych bloków tematycznych:

Pracodawca wobec organów nadzoru.• 
Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy.• 
Maszyny i inne urządzenia techniczne• 
Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub • 
życia.
Profilaktyczna ochrona zdrowia.• 
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.• 
Szkolenia.• 
Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.• 
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.• 
Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie pracy.• 

Część merytoryczna narzędzia do badania pracowników służby bhp składała 
się z bloków:

Rodzaj aktywności służb bhp.• 
Rozwój osobisty.• 
Wiedza.• 
Doświadczenie zawodowe/sposób realizacji zadań.• 
Pierwsza pomoc przedmedyczna.• 

Trzeci obszar projektu dotyczył analizy oferty edukacyjnej w zakresie bhp na różnych 
poziomach kształcenia realizowany metodą desk research (inaczej nazywaną analizą 
źródeł wtórnych). Metoda ta, najogólniej mówiąc, obejmuje badania, które nie wymaga-
ją pracy w terenie i pozwalają ankieterowi na pracę zza własnego biurka. Badania tego 
typu polegają na zbieraniu, analizie i prezentacji danych z już istniejących źródeł, np. ra-
portów, katalogów, roczników statystycznych, zasobów Internetu, prasy. Desk research 
jest stosunkową tanią i szybką metodą realizacji badań. Pozwala dotrzeć do szerokiego 
grona potencjalnych badanych i zdobyć szeroki zakres informacji. Wadą metody jest to, 
że dostępne informacje zazwyczaj nie odpowiadają w pełni postawionym problemom 
badawczym, a zgromadzone dane mogą być niewystarczające lub nieaktualne. 

Mając na uwadze niedoskonałość tej metody, ankieter posiłkował się także wywiadem 
telefonicznym, który stanowił znaczną część jego pracy. Metoda wywiadu telefoniczne-
go jest pośrednim pomiarem sondażowym. Polega na przeprowadzeniu przez ankietera 
rozmowy z respondentem na podstawie listy pytań zadawanych przez telefon. Zaletą 
tej metody jest jej szybkość i stosunkowo małe koszty, brak barier przestrzennych czy 
możliwość powtórzenia wywiadu. Wśród wad tej metody znajdują się brak informacji 
o reakcjach pozawerbalnych respondenta, konieczność zadawania prostych, krótkich 
pytań, a także konieczność ograniczenia długości wywiadu do minimum. 
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Ankieter korzystając z przeglądarki internetowej przeanalizował dostępną ofertę 
edukacyjną oraz stworzył bazę placówek szkoleniowo-edukacyjnych, mających w ofer-
cie dokształcanie z zakresu bhp. Następnie losowo wybierał placówki i przeprowadzał 
wywiady telefoniczne z pracownikami wybranych instytucji. Ankieter uzupełniał kwe-
stionariusz ankiety samodzielnie na podstawie informacji zdobytych od rozmówców. 

1.5. Charakterystyka próby badawczej

1.5.1. Badanie pracodawcy
Przy doborze próby badawczej będącej odzwierciedleniem badanej populacji zasto-

sowano kwotowo-losowy dobór próby przy założeniach: poziom ufności 0,99%; błąd 
maksymalny 3%. Przed przystąpieniem do badania właściwego przeprowadzono bada-
nia pilotażowe na grupie 100 pracodawców. Dzięki temu dokonano analizy rzetelności 
i trafności narzędzi badawczych i poprawiono je. Przy założeniu istotności statystycz-
nej ankiet na poziomie 80% minimalna liczba badań wyniosła 1600.

Badanie pracodawców prowadzone było przez okres ośmiu miesięcy (listopad-lipiec 
2010) przez wyselekcjonowanych i przeszkolonych ankieterów. Badanie odbywało się 
w siedzibie badanego pracodawcy.

250-600 osób

pow. 600 osób

osób

osób

osób

osób

osób

Wielkość firmy 

Rysunek 1. Wielkość przedsiębiorstwa

W wyniku realizacji projektu, ciągłego procesu monitoringu, kontroli kompletności 
ankiet spływających, udało się uzyskać rzetelne informacje dotyczące 2000 pracodaw-
ców z przedsiębiorstw województwa łódzkiego. W konsekwencji do analizy wykorzy-
stano całą 2000 elementową próbę.

Dokonując szczegółowej analizy badanej zbiorowości, możemy podzielić ją według 
kryterium wielkości firmy. Ponad połowa badanych firm, tj. n=1535, zatrudnia 1-10 
osób, co stanowi 76,75% badanej populacji. Firm zatrudniających od 11 do 20 osób 



Raport z badań 19

w badaniach było n=212 (10,60%), natomiast liczba podmiotów największych, zatrud-
niających ponad 600 pracowników n=12 – stanowiła zaledwie 0,60% badanych przed-
siębiorstw. Dokładne dane procentowe dotyczące tego aspektu przedstawia rysunek 1.

Biorąc pod uwagę lokalizację siedziby firmy/instytucji, badane jednostki w większo-
ści reprezentowane były przez miasto Łódź (41,90%; n=838). W dalszej kolejności wy-
mienić można powiat zgierski (6,85%; n=137), pabianicki (5,75%; n=115), bełchatowski 
(3,55%; n=71) oraz powiaty kutnowski i sieradzki, w których zostało przebadanych po 
70 miejsc, co stanowi po 3,5% całości. Kompletne dane w ujęciu procentowym przed-
stawia rysunek 2.

Miejsce działalności firmy

Rysunek 2. Miejsce prowadzonej działalności (powiat)

Uwzględniając profil działalności przedsiębiorstwa, za największą badaną grupę, na-
leży uznać sektor – handel hurtowy i detaliczny; (33,55%; n=671). Za najmniej liczną 
grupę badanych uznać można górnictwo (0,05%; n=1) oraz rybołówstwo (0,05%; n=1). 
Z sektora gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz organizacje i ze-
społy eksterytorialne nie przebadano żadnych jednostek. Dokładne dane procentowe 
przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Profil działalności badanych przedsiębiorstw.

Analiza wyników badań wykazała, że jedynie 187 badanych przedsiębiorstw (9,35%) 
deklaruje wdrożenie systemu. W tym 129 firm (6,45%) ma wdrożony system zarzą-
dzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, 4 firmy (0,2%) mają wdrożony system 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004, a 16 
firm wdrożyło system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005. 70 pod-
miotów deklaruje, że rozpoczęło proces wdrażania systemów zarządzania. Pozostałe 
1742 przedsiębiorstw (90,65%) nie wdrożyło w swojej organizacji żadnego systemu za-
rządzania. Wyniki prezentuje rysunek 4.

Prace nad wdrożeniem

Wdrożony
system zarządzania

Rodzaj systemu zarządzania

66%

24%
8%

4%

Rysunek 4. Struktura procentowa w zakresie wdrażania systemów zarządzania.

Analizując czas funkcjonowania badanych przedsiębiorstw na rynku, należy stwier-
dzić, że najstarszym podmiotem jest średniej wielkości firma przemysłowa z regionu 
oławskiego, istniejąca od ponad 143 lat. Podmiotów najmłodszych, działających zaled-
wie do kilku miesięcy do roku, jest 131 (6,55%). Dokładne dane przedstawia rysunek 5.
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6,55%
23,35%

10,65%

59,45%

do 12 miesięcy

2-5 lat

6-10 lat

pow. 10 lat

Rysunek 5. Rok, od którego funkcjonuje badana firma na rynku.

1.5.2 Badanie pracowników służ bhp
Badanie pracowników służby bhp prowadzone było przez okres sześciu miesięcy (li-

stopad 2009 r. - maj 2010 r.) przez wyselekcjonowanych i przeszkolonych ankieterów. 
Przed przystąpieniem do badania właściwego przeprowadzono badania pilotażowe na 
grupie 15 pracowników służb bhp. Dzięki temu dokonano analizy rzetelności i trafności 
narzędzi badawczych i poprawiono je. Przy założeniu istotności statystycznej ankiet na 
poziomie 80% minimalna liczba badań wyniosła 160.

Analogicznie jak badanie poprzednie – badanie pracownika służby bhp odbywało się 
w miejscu pracy.

Analizując specjalistów ds. bhp, stwierdzono, że większość (62,5% n= 125) pracow-
ników służby bhp stanowią mężczyźni.

Biorąc pod uwagę wiek badanych – największą grupę stanowią respondenci w prze-
dziale 51-60 lat (n=61; 30,50%) oraz nieco młodsi w przedziale 31–40 lat (n=40; 20,0%). 
Najmniej liczną grupą są badani w wieku powyżej 60 lat, stanowiąc 13,5% (n=27) całej 
grupy badawczej (porównaj rys. 6). 
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Rysunek 6. Udział procentowy pracowników służb bhp według kryterium – wiek

Istotne dla prowadzonej analizy było także uzyskanie informacji dotyczącej ogólnego 
stażu pracy kadry bhp. Najliczniejszą grupą badanych – bo stanowiącą 36,50% (n=73) 
całej grupy, są ci, którzy pracują zawodowo dłużej niż 30 lat. Kolejną grupę stanowią 
osoby pracujące na stanowisku pracownika służby bhp 21-30 lat (23,5%). Respondenci 
czynni zawodowo w przedziale do 5 lat stanowili odsetek 17,00% (n=34). Niewielki od-
setek badanych to ci, którzy pracują zawodowo od 6-10 lat (n= 20; 10,0%). 13,0 % (n=26) 
to badani pracujący zawodowo od około 11-20 lat. Dokładne wyniki przedstawia rysu-
nek 7. Przeprowadzona analiza wskazuję, że pracownicy służb bhp to osoby z dużym 
doświadczeniem zawodowym.

Rysunek 7. Staż pracy badanych respondentów

Analizie poddano także staż pracy badanych respondentów w służbach bhp. Najwięk-
szą grupę stanowili pracownicy piastujący stanowiska bhp od 11 do 20 lat (24,00%). Naj-
mniej liczną grupą byli respondenci pracujący jako służba bhp do roku czasu. Za prawie 
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równoliczne grupy można uznać te, które należą do starszej kadry bhp, czyli pracowni-
cy pracujący od 21-30 lat i powyżej 30 lat (por. rysunek 8).

Rysunek 8. Staż pracy na stanowisku pracownika służby bhp

Za interesujący uznano także staż pracy w danym zakładzie pracy. Najliczniejsze gru-
py to te, które zajmują stanowisko w badanym zakładzie od 11-20 lat (23%) oraz ze sta-
żem stosunkowo krótkim 2-3 lata (23,50%). Najmniej liczna grupa to grupa pracująca 
w badanym przedsiębiorstwie powyżej 30 lat (2,50%; n=5). Dokładne dane przedsta-
wia rysunek 9.

Rysunek 9. Udział procentowy pracowników służb bhp według kryterium stażu pracy 
w badanym przedsiębiorstwie. 
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1.6. Nastawienie respondentów do badań

W podsumowaniu tej części analizy wyników badań warto odnieść się do nastawie-
nia pracodawców i służb bhp.

Ankieterzy prowadzący badania mieli za zadanie nie tylko przeprowadzić rozmowę 
w celu uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, ale również ocenić poziom 
prawdomówności, chęć współpracy, otwartość do badań, a więc spróbować subiektyw-
nie ocenić na pięciostopniowej skali Likerta nastawienie respondenta do badań. 

Średnia wyników w zakresie oceny nastawienia do badań wykonanej przez ankiete-
rów wynosi 4,34, jeżeli chodzi o pracodawców – 4,56 w przypadku oceny służb bhp.

Wyniki oznaczają, że ankieterzy ocenili nieco niżej zarówno badanych pracodawców, 
aniżeli badane służby bhp. W jednym i drugim badaniu podkreślali jednak dużą rzetel-
ność w udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania. Potwierdza to również analiza uwag 
wpisanych przez ankieterów, np.: „respondent był przychylnie nastawiony do badania, 
respondent rzetelnie odpowiadał na pytania, respondent wydawał się rzetelny i naj-
prawdopodobniej posiadał wiedzę na temat bhp, respondent chętnie odpowiadał na py-
tania, osoba życzliwa choć bardzo wolno i skrupulatnie wypełniała ankietę, pod koniec 
określając ją jako „egzamin”. Ankieterzy oceniali także uczestników badania jako osoby 
o specjalistycznej wiedzy. Pojawiały się opinie, że badany podszedł bardzo poważnie do 
badania lub też, iż w firmie jest bardzo czysto, pracodawca wszystko, o czym mówi, ma 
udokumentowane i nie ma obaw, by pokazać różnego rodzaju dokumentów związanych 
z bhp.

Mimo że zdarzały się również uwagi typu: „respondent wydawał się być rzetelny, 
lecz jego wiedza na temat bhp nie była duża lub nie wydaje się wiarygodny ze względu 
na wiek”. Odnotowano także takie odpowiedzi jak: „napotkano trudności w odpowie-
dziach na niektóre pytania, gdyż badany specjalista nie współpracuje z żadnym zakła-
dem, ma jedynie swoją firmę i prowadzi szkolenia”. Niższy wynik pracodawców może 
być wynikiem także takich opinii jak: „respondent rzetelnie odpowiadał na pytania, był 
zainteresowany badaniem, lecz nieświadomy i niezorientowany dokładnie co do wy-
mogów BHP. Był przeświadczony, że wiele go nie dotyczy (zatrudniał pracowników). 
Uczestnicy uważali czasami, że ankieta jest za długa”.
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2. Prezentacja wyników badań – pracodawca

2.1. Pracodawca wobec organów nadzoru

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.] 
nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których celem jest normalizacja procesu 
pracy. Wśród obowiązków wiele jest takich, które bezpośrednio związane są ze stanem 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. 

Analizując wspomniany akt [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.], możemy przeczytać, 
że „pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w za-
kładzie pracy”. Ponadto jest: „obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wyko-
rzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,• 
zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeń-• 
stwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz 
kontrolować wykonanie tych poleceń,
reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy • 
oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego po-
ziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się 
warunki wykonywania pracy,
zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i choro-• 
bom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, 
warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących • 
dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowa-
nych działań profilaktycznych,
zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych • 
przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy”.• 
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Ponadto pracodawca odpowiada za: prawidłowość prowadzenia szkoleń w zakresie 
bhp, zobowiązany jest do oceny ryzyka zawodowego i bardzo wielu innych, nie raz bar-
dzo konkretnych, działań regulowanych przez polskie ustawodawstwo, przede wszyst-
kim poprzez ustawy i olbrzymią liczbę rozporządzeń. Obserwuje się również, że z roku 
na rok w coraz większym stopniu ustawodawca pracodawcy narzuca wykonywanie 
wspomnianych czynności, uwzględniając zasady ergonomii.

2.1.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
Zgodnie z art. 209. § 1. Kodeksu Pracy [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.]: „Pra-

codawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia roz-
poczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora 
pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie 
prowadzonej działalności”.

Jak wynika ze wspomnianego wcześniej aktu prawnego, za niedopełnienie tego 
obowiązku pracodawca może zostać ukarany. Zgodnie bowiem z art. 283 § 1 i 2 [DzU 
z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.] – „Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie prze-
strzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 
1.000 zł do 30.000 zł” i dalej w kodeksie tym czytamy, że: „tej samej karze podlega, kto: 
1). wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego in-
spektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, 
zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może 
powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników [...]”.

Z przeprowadzonej analizy badań wynika, że nie wszyscy boją się wspomnianej 
kary lub nie zdają sobie sprawy, że taki wymóg występuje, gdyż ok. 90% pracodawców 
(n=1814) deklaruje, że dopełniło obowiązku poinformowania Państwowej Inspekcji 
Pracy, i znacznie mniej, bo ok. 77% (n=1543) deklaruje, iż poinformowało Państwową 
Inspekcję Sanitarną. Ciążącego na pracodawcach obowiązku ewidentnie niedopełnia-
ło w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy – 6,5% pracodawców (n=129) i ok. 20% 
w przypadku Państwowej Inspekcji Sanitarnej (n=396), co oznacza, że w wielu przy-
padkach instytucje nadzoru i kontroli nie wiedzą o istnieniu niektórych przedsię-
biorstw, dopóki nie wpłynie oficjalna skarga ze strony pracowników zatrudnionych 
w tych zakładach. Dodać tu wypada, że i w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy 
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej ok. 3% (n=57 dla PIP i n=61 dla PIS) respondentów 
wprost deklaruje, że nie wie, czy taka czynność została dokonana. Znaczyć to by mogło, 
że choć pracodawca jest zobowiązany do wykonania wspomnianej czynności (i właści-
wie wszystkich, jakie dotyczą spraw bhp w firmie), to wiele z nich zostaje scedowanych 
na pracowników, a do tego pracodawca nie ma nad tym kontroli. Wyniki omówionego 
zagadnienia zostały zaprezentowane na rys. 10.
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a) b)

 
Rysunek 10. Zgłoszenie przez pracodawców do: a) Państwowej Inspekcji Pracy,  

b) Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2.1.2 Identyfikacja stanowisk pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-

wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w § 41. u.1 [DzU z 2003 r., nr 169, 
poz. 1650 ze zm.] nakłada na pracodawcę obowiązek udostępniania pracownikom, do 
stałego korzystania, aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących:
„1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac zwią-
zanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
[...].

2. Instrukcje, o których jest mowa, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników 
wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończe-
niu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem 
niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informa-
cje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów”.

Aby w sposób właściwy zarządzać instrukcjami stanowiskowymi, trzeba najpierw 
zidentyfikować istniejące stanowiska w organizacji.

Liczba zidentyfikowanych przez pracodawcę stanowisk pracy zależy od wielkości fir-
my i waha się w od 0 do nawet 200 stanowisk. W sumie przebadano przedsiębiorstwa, 
w których pracodawcy zidentyfikowali 9262 stanowiska, z tego wynika, że średnia licz-
ba zidentyfikowanych stanowisk wynosi 4,63 stanowiska na jedno przedsiębiorstwo, 
biorąc pod uwagę wszystkich przebadanych (n=2000) i 4,74 biorąc pod uwagę tych, któ-
rzy udzielili odpowiedzi (n=1953) na to zagadnienie. Na 2000 przebadanych podmiotów 
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1953 udzieliło odpowiedzi, stanowi to blisko 98% badanych przedsiębiorstw, w pozo-
stałych przypadkach (2,35%, n=47) pracodawcy uchylili się od odpowiedzi. Wśród tych, 
którzy udzieli odpowiedzi, 19 (0,95%) było takich, którzy stwierdzili, że nie posiadają 
żadnego stanowiska pracy wynikającego ze struktury organizacyjnej. Wiele zagadnień 
dotyczących bhp w prawodawstwie odnosi się do stanowisk pracy, m.in. ocena ryzyka, 
instrukcje bezpieczeństwa, szkolenia i wiele innych w związku z powyższym brak iden-
tyfikacji stanowisk przekłada się wprost na brak możliwości wypełnienia wielu prze-
pisów prawa. Z powyższego wynika, że w 66 (3,3%) przedsiębiorstwach pracodawcy 
nie dają sobie nawet szansy na elementarne spełnienie standardów bhp. Jeśli chodzi 
o tych, którzy zidentyfikowali co najmniej jedno stanowisko pracy, to najwięcej w bada-
nej próbie było pracodawców, którzy stwierdzają, że zidentyfikowali jedno stanowisko 
(29,85%, n=597). Wartości dominujące ww. zagadnienia zostały zaprezentowane na 
w tab. 1.

Tabela 1. Rozkład liczbowo-procentowy dominujących wartości liczby stanowisk 

Liczba 
stanowisk

Liczba przedsiębiorstw
Udział % 

przedsiębiorstw

1 597 29,85%

2 406 20,30%

3 297 14,85%

4 181 9,05%

5 125 6,25%

6 74 3,70%

7 33 1,65%

8 45 2,25%

10 42 2,10%

20 21 1,05%

Kontynuacją powyższego jest zagadnienie dotyczące liczby stanowisk, dla których 
opracowane zostały instrukcje stanowiskowe. Na niniejsze zagadnienie udzieliło od-
powiedzi 1883 (94,15%) pracodawców. Ogółem przebadano przedsiębiorstwa, w któ-
rych pracodawcy opracowali instrukcje dla 8227 stanowisk, z tego wynika, że średnia 
liczba instrukcji opracowanych na stanowiska wynosi ponad 4,11 stanowiska na jedno 
przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę wszystkich przebadanych (n=2000) i 4,37 biorąc 
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pod uwagę tych, którzy udzielili odpowiedzi (n=1883) na to zagadnienie. Wśród tych, 
którzy udzieli odpowiedzi, aż 299 (14,95%) stwierdziło, że nie opracowało instrukcji 
dla choćby jednego stanowiska. Dodając tych, którzy uchylili się od odpowiedzi (n=112, 
5,60%), oraz tych, którzy wprost stwierdzili, że dla żadnego stanowisk nie opracowali 
instrukcji bhp (n=299, 14,95%), należy stwierdzić, że aż w 453 z pośród 2000 (22,65%), 
czyli niemal w co czwartym przedsiębiorstwie nie istnieją jakikolwiek instrukcje stano-
wiskowe bhp. Jest to naganne. Jeśli chodzi o tych, którzy opracowali instrukcje stanowi-
skowe, to najwięcej w badanej próbie było pracodawców, którzy opracowali instrukcję 
dla jednego stanowiska (20,95%, n=419). Wartości dominujące ww. zagadnienia zostały 
zaprezentowane na w tab. 2.

Tabela 2. Udział liczbowo-procentowy wartości dominujących liczby instrukcji 
stanowiskowych

Liczba 
stanowisk

Liczba przedsiębiorstw
Udział % 

przedsiębiorstw

0 299 14,95%

1 419 20,95%

2 342 17,10%

3 251 12,55%

4 153 7,65%

5 115 5,75%

6 65 3,25%

7 30 1,50%

8 39 1,95%

10 43 2,15%

20 19 0,95%

Kolejną sferą analizy w odniesieniu ww. zagadnień był stosunek liczby opracowanych 
instrukcji do liczby zidentyfikowanych stanowisk. W badanej zbiorowości było 1369 
przypadków (68,45%), gdzie dla wszystkich zidentyfikowanych stanowisk opracowano 
instrukcje bhp. 

W 459 przedsiębiorstwach (22,95%) opracowano mniej instrukcji niż zidentyfikowa-
no stanowisk. Oznacza to, że nie dla każdego stanowiska została opracowana instrukcja. 
Dominujące uchybienia w tym względzie odnotowało przedsiębiorstwo z Łodzi zatrud-
niające powyżej 100, a mniej niż 249 osób założone w 1993 roku, gdzie zidentyfiko-
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wano 40 różnych typów stanowisk, a opracowano instrukcje jedynie dla 10. Kolejnymi 
przedsiębiorstwami, w których wystąpiły uchybienia w tym względzie, są dwa przed-
siębiorstwa zajmujące się administracją, zatrudniające 21-49 pracowników, pierwsze 
z Łodzi, a drugie z powiatu radomszczańskiego. Założone zostały w latach 1990-1991, 
zidentyfikowano w nich ok. 20 stanowisk, a opracowano jedynie dwie instrukcje lub nie 
opracowano jej w ogóle. 

Są jeszcze przypadki, w których opracowano więcej instrukcji niż zidentyfikowano 
stanowisk wynikających ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przypadki, 
o których mowa, związane mogą być: z dużą rotacją stanowisk, restrukturyzacją za-
kładu czy też takich stanowisk, na których opracowano kilka instrukcji związanych 
z użytkowaniem różnorakich maszyn i urządzeń technicznych, lub funkcje, dla których 
występuje duże zróżnicowanie czynności i różnych procedur działania, które w konse-
kwencji mogą mieć wpływ na zdrowie i życie pracownika. Takich przypadków w ba-
danej zbiorowości było 95 (4,75%). Dominującą wartość w tym względzie odnotowa-
no w przypadku bardzo dużego zakładu opieki zdrowotnej zatrudniającego powyżej 
600 osób, z Łodzi, założonego w 1937 roku, gdzie zidentyfikowano 9 typów stanowisk, 
a opracowano 140 instrukcji, średnio ok. 16 instrukcji na jedno stanowisko. W dalszej 
kolejności jest kilka jednostek Państwowej Straży Pożarnej z powiatów: pajęczańskie-
go, wieluńskiego i wieruszowskiego, założonych w latach 1991-1999, zatrudniających 
21-100 osób, posiadających 2-3 rodzaje stanowisk i dla nich po ok. 50 instrukcji, czyli 
średnio w każdej jednostce od 17 do 25 instrukcji na stanowisko.

2.1.3. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
Zgodnie art. z 184. Kodeksu pracy instytucją uprawnioną do nadzoru i kontroli w za-

kresie „przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy”, jest Państwowa Inspekcja Pracy, natomiast „nadzór i kontrolę przestrzegania 
zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa 
Inspekcja Sanitarna” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 184 § 1 i 2].

Ponadto „na umotywowany wniosek pracowników lub ich przedstawicieli dotyczący 
spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy pracy Państwowej Inspek-
cji Pracy przeprowadzają kontrole oraz stosują środki prawne przewidziane w przepi-
sach o Państwowej Inspekcji Pracy”. [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 23711a § 4]

Dodać jeszcze można, że „właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy pań-
stwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność 
powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników do okresowej 
aktualizacji informacji, o której mowa w § 1”, czyli o „miejscu, rodzaju i zakresie prowa-
dzonej działalności” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 209. § 4.]

Na uwagę zasługuje fakt, że jak wynika z art. 283 § 1 i 2 ww. Kodeksu „kto: […] utrud-
nia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia pro-
wadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykony-
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wania jej zadań […]. podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł”. [DzU 1998 r., nr 
21, poz. 94 ze zm.].

Z przeprowadzonych badań wynika, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy była 
jedynie w 54,1% firm, co stanowi mniej więcej połowę badanych przedsiębiorstw 
(n=1082), zaś 43,1% (n=861) – nie doświadczyło kontroli. Ponadto w badanej zbioro-
wości znalazła się grupa 57 (2,9%) pracodawców, którzy nie wiedzą, czy kontrola Pań-
stwowej Inspekcji Pracy kiedykolwiek się odbyła. 

Zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy [DzU z 2007 r., nr 89, poz. 589, ze 
zm., art. 11] „w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są 
uprawnione odpowiednio do:

nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypad-• 
ku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpo-• 
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących 
te prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych prac pracowników 
lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy 
pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub 
innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pra-
cownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; nakazy w tych 
sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eks-• 
ploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy 
w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w któ-• 
rych stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdro-
wia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy • 
zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pra-
cę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny 
rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź 
działalności określonego rodzaju;
nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku;• 
nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także inne-• 
go świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podle-
gają natychmiastowemu wykonaniu; 
skierowania wystąpienia, w razie stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione • 
w pkt. 1-7, o ich usunięcie, a także o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do 
osób winnych”.
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Spośród 1082 (przyjmując za 100%) podmiotów, w których miały miejsce kontrole 
Państwowej Inspekcji Pracy, w 160 (14,79%) przypadkach zakończyły się one wyda-
niem decyzji nakazu, a w 244 (22,55%) przypadkach – wystąpieniem. Pozostali re-
spondenci (n=678, 62,66%) stwierdzili, że w wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń 
przepisów prawa. Z jednej strony można powiedzieć, że jest stosunkowo dobrze, ponie-
waż spośród tych, którzy doświadczyli kontroli PIP, aż w ponad 60% niczego ona nie 
wykazała. Dodając jeszcze ponad 20% wystąpień, wydawać by się mogło, że w ok. 85% 
skontrolowanych przedsiębiorstwach działa właściwie wszystko bez zarzutu. Dru-
ga strona medalu jest jednak taka, że kontroli doświadczyła właściwie tylko co druga 
organizacja, a wiedza z badań jest wiedzą deklaratywną, uzyskaną od pracodawców, 
którzy w większym lub mniejszym stopniu mają tendencje do przedstawiania siebie w 
nieco lepszym świetle niż jest to w rzeczywistości. Analiza kolejnych obszarów zacho-
wań pracodawców, będących w spektrum zainteresowania niniejszych badań, przybli-
ży rzeczywisty stan wiedzy i praktyk organizacji województwa łódzkiego.

Przechodząc do zagadnienia związanego z częstością odbywanych kontroli przez PIP 
w organizacjach, należy stwierdzić, że 979 respondentów potrafi powiedzieć, ile orien-
tacyjnie kontroli odbyło się w całym okresie działalności firmy. Stanowi to 48,95% pró-
by badawczej i 90,48% tych, którzy stwierdzili, że odbyła się u nich w przedsiębiorstwie 
kontrola. Oznacza to również, że jest grupa ok. 10% (n=102 z 1082) respondentów, któ-
ra wie, że kontrola PIP się odbyła, ale niestety nie wie, ile ich było. Wartości dominujące 
w zakresie liczby kontroli w organizacjach zaprezentowane na w tab. 3.

Tabela 3. Udział liczbowo-procentowy wartości dominujących liczby kontroli w całym 
okresie działalności firmy

Liczba kontroli
Liczba 

podmiotów

Udział % 
podmiotów 

w 1082

Udział % 
podmiotów 

w 2000

1 340 31,42% 17,00%

2 214 19,78% 10,70%

3 131 12,10% 6,55%

4 70 6,47% 3,50%

5 66 6,10% 3,30%

6 24 2,22% 1,20%

7 12 1,11% 0,60%

10 46 4,25% 2,30%
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Największą grupę stanowią ci, u których, wg deklaracji pracodawców, odbyła się jed-
na kontrola przez cały okres funkcjonowania organizacji. Takich podmiotów było 340, 
stanowi to 17% badanej zbiorowości, oraz ok. 31,5% tych, u których odbyła się kontrola. 
Wydawać by się mogło, że taka sytuacja jest możliwa w firmach młodych, które funkcjo-
nują na rynku od 1 roku do najwyżej kilku lat. Otóż tak nie jest. w badanej zbiorowości, 
organizacji, które działają do jednego roku, jest jedynie 12, 2-letnich – 11, 3-letnich – 13, 
4-letnich – 25, a w 5-letnich – 27. Czyli na 340 respondentów, u których była jedynie jed-
na kontrola, 88 to firmy do 5 lat. Analizując dalej, wśród wspomnianych 340 organizacji 
było w sumie 180 firm funkcjonujących na rynku od 1 do 10 lat, 249 od 1 do 15 lat i 306 
od 1 do 20 lat. Liderami tego niechlubnego rankingu są firmy mające staż: 50, 58, 62, 
dwie firmy – 63, 69, 80, a nawet 107 lat i nie zawsze są to firmy małe, dwie z nich bowiem 
zatrudniają do 100 osób. Chcąc jeszcze w nieco inny sposób przedstawić zależność licz-
by organizacji do liczby lat funkcjonowania na rynku w grupie podmiotów, u których 
zanotowano w całym okresie działania firmy jedną kontrolę, podzielono liczbę lat na 
przedziały 0-5, 6-10, 11-15, 16-20 i więcej. Wynik tej analizy przestawiono na wykresie 
poniżej (rys. 11).

Rysunek 11. Liczebność podmiotów, u których odbyła się jedna kontrola w całym okresie 
funkcjonowania z podziałem na liczbę lat istnienia organizacji

Z powyższych dywagacji wynika, że można funkcjonować na rynku nawet kilkadzie-
siąt lat i nie mieć żadnej kontroli lub mieć co najwyżej jedną lub dwie przez cały okres 
funkcjonowania firmy. W sumie takich podmiotów w próbie badawczej było aż 1636, co 
stanowi blisko 82%.

Inną ciekawą statystyką przedstawiającą istniejący stan rzeczy może być próba od-
powiedzi na pytanie, z jaką średnio częstotliwością odbywają się kontrole Państwo-
wej Inspekcji Pracy w organizacjach. W tym celu podzielono liczbę lat funkcjonowania 
przedsiębiorstwa przez liczbę kontroli w całym okresie działania podmiotu na rynku. 
Wyniki tej analizy przedstawiono w tab. 4.
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Tabela 4. Udział liczbowo-procentowy średniej częstości kontroli

Średnia 
częstość 

kontroli [lat]

Liczba 
podmiotów

Udział % 
podmiotów wśród 
skontrolowanych

Udział % 
podmiotów 

w próbie

do 1 55 5,08% 2,75%

do 2 106 9,79% 5,3%

do 3 121 11,18% 6,05%

do 4 127 11,73% 6,35%

do 5 94 8,68% 4,70%

do 6 67 6,19% 3,35%

do 7 71 6,56% 3,55%

do 8 41 3,79% 2,05%

do 9 37 3,42% 1,85%

do 10 56 5,17% 2,80%

do 11 27 2,49% 1,35%

do 12 23 2,12% 1,15%

do 13 17 1,57% 0,85%

do 14 11 1,01% 0,55%

do 15 20 1,85% 1,00%

do 20 64 5,91% 3,2%

do 30 25 2,31% 1,25%

do 50 9 0,83% 0,45%

więcej niż 50 8 0,74% 0,40%

Jak wynika z powyższej tabeli, w przebadanych podmiotach najczęściej odbywają 
się kontrole średnio raz na 2 do 4 lat. W sumie na 1082 firmy, w których odnotowano 
kontrolę, takich podmiotów było 354, stanowi to ok. jedną trzecią tych, u których była 
kontrola i 17,7% w całej próby. Niewiele mniej, bo 310 podmiotów to firmy, u których 
kontrole średnio odbywają się raz na 5 do 9 lat. Stanowią one 28,65% tych, u których od-
była się kontrola, i 15,5% w badanej zbiorowości. Można również zaobserwować, że jest 
wiele takich firm, w których bardzo rzadko odbywają się kontrole. Wśród tej niechlub-
nej statystyki są tacy, u których kontrola średnio odbywa się raz na kilkadziesiąt lat, 
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a liderami są: zakład usługowy działający w powiecie piotrkowskim od 69 lat, w któ-
rym – jak pamięta właściciel – była tylko jedna kontrola PIP, małe przedsiębiorstwo 
z branży elektrycznej znajdujące się w powiecie łaskim, które działa od 80 lat i w któ-
rym również odnotowano tyko jedną kontrolę, czy najstarsze przedsiębiorstwo w tym 
rankingu, a mianowicie założony w 1903 roku w Łodzi mały zakład fotograficzny, któ-
rym – jak podaje respondent – odbyła się wyłącznie jedna kontrola PIP.

2.1.4. Regulamin pracy
Pracodawca nie ma obowiązku wprowadzania w zakładzie regulaminu pracy, jeżeli 

liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 20 osób [Kodeks pracy – DzU 1998 r., 
nr 21, poz. 94 ze zm., art. 104 § 2]. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w pro-
cesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki tak pracodawcy, jak i pracowników. 
W małych zakładach pracy wprowadzenie w życie regulaminu świadczy o wysokiej 
świadomości pracodawcy w zakresie prawa pracy i dbałości o standardy. Bowiem bez 
wątpienia regulamin w każdym zakładzie pracy może pełnić funkcje: porządkujące, 
systematyzujące i wyznaczające standardy zachowań organizacji. Takie zachowanie 
jest pierwszym krokiem w kierunku dążenia do tworzenia organizacji opartej na filo-
zofii potencjału ludzkiego.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w ok. 66% podmiotów (n=1324) został opra-
cowany i wprowadzony w zakładach regulamin pracy, zaś w nieco ponad 32% (n=649) 
nie opracowano tego dokumentu. Co ciekawe w 27 (1,4%) przypadkach pracodawcy nie 
wiedzą, czy taki dokument istnieje. Interesującym jest to, czy i w jakim stopniu opra-
cowano regulamin pracy w firmach zatrudniających powyżej 20 osób. W całej próbie 
odnotowano 253 takie podmioty. W grupie tej, 245 (96,83% z 253 obowiązanych do 
opracowania regulaminu pracy) organizacji deklaruje, że opracowała regulamin, ale 
jest 8 przedsiębiorców, czyli ponad 3%, tych którzy w sposób ewidentny przyznają się 
do złamania prawa w tym względzie. Wśród łamiących prawo są firmy reprezentujące 
różne branże, dwie z nich to firmy budowlane, ale są również: firma kurierska, han-
dlowa, usługi ochroniarskie i detektywistyczne, produkcja plandek, rekreacja ruchowa 
czy usługi ubezpieczeniowe. Kończąc optymistycznym akcentem, zauważono również, 
że jest bardzo duża rzesz takich przedsiębiorców (ponad 1000) w badanej zbiorowości, 
którzy choć nie są do tego zobligowani, opracowali regulamin pracy. To napawa opty-
mizmem.

2.1.5. Społeczna inspekcja pracy
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy: „Społecz-

na inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu 
zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 
ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy”. Ponadto: 
„Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach 



Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp  
do zmian w przepisach i potrzebach rynku

36

pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe”. Zgodnie ze wspomnia-
na ustawą. „społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą:

1. zakładowy społeczny inspektor pracy – dla całego zakładu pracy,
2. oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy – dla poszczególnych od-

działów (wydziałów),
3. grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddziałów 

(wydziałów)”.

„Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:
1. kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz 

procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień ukła-

dów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, mło-
docianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

2a. uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego,

3. brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie 
z przepisami prawa pracy,

4. brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zacho-
rowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowi-
ska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków 
zapobiegawczych,

5. uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,
6. opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,
7. podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pra-

cy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy,

8. wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych” [DzU 
1983 r., nr 35, poz. 163., art. 1, 2, 3.1, 4.].

Kim może być może być społeczny inspektor pracy? Otóż zgodnie z art. 5. przedsta-
wianej ustawy: „Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu 
pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika 
zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi za-
kładu. Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem 
pracy może być również pracownik zakładu, niebędący członkiem związku zawodowego.  
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Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wcho-
dzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy. Zakładowy społeczny inspektor 
pracy powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w branży, do której zakład 
należy, i co najmniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie, a oddziałowy lub grupowy 
społeczny inspektor pracy – co najmniej 2-letni staż pracy w tej branży i co najmniej jeden 
rok pracy w danym zakładzie. [DzU 1983 r., nr 35, poz. 163., art. 5.1, 2, 3].

Kodeks Pracy [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.] również porusz tematykę społeczne-
go inspektora pracy, stwierdzając, że „społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, 
w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja 
pracy” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm. art. 185 § 1], a w dalszej części tego aktu znaj-
dziemy tekst: „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wyko-
rzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: [...] 
zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy [DzU 1998 r., nr 21, poz. 
94 ze zm. art. 207 § 2].

W omawianych badaniach tematyka społecznego inspektora pracy (SIP) również 
znalazła swoje miejsce, zadano pytanie, czy na terenie firmy został powołany SIP. Z ba-
dań wynika, że SIP został powołany w 144 podmiotach, co stanowi 7,2% badanej zbio-
rowości, w 1820 przypadkach (91%) respondenci wiedzieli, że nie został powołany, 
i grupa 36 pracodawców (1,8%), którzy takiej wiedzy nie mieli. Przyglądając się na 
strukturę wielkości organizacji, w których został powołany SIP, to w firmach 1-10 za-
trudnionych osób, było takich przypadków 42, 11-20 osób, przypadków 17, 21-49 osób, 
przypadków 24, 50-100 osób, przypadków 23, 101-249 osób, przypadków 23, 250-600 
osób, przypadków 7 i powyżej 600 zatrudnionych, przypadków 8 przypadków (na 12 
tego typu wielkości firm, które wzięły udział w badaniach). Czyli zgodnie z podzia-
łem, wg ustawy działalności gospodarczej SIP powołano w 88 podmiotach małych, 46 
– średniej wielkości i 15 dużych. Czym zajmuje się SIP w przedsiębiorstwie według 
respondentów? Otóż najczęstsze odpowiedzi są zbieżne z ustawowymi zadaniami, zaj-
muje się on: 

kontrolowaniem przestrzegania przepisów prawa pracy, • 
bierze udział w kontrolach stanu bhp w firmie, • 
organizuje dodatkowe przeglądy stanu bhp, • 
radzi pracownikom w zakresie prawa pracy i bhp, • 
bierze udział w komisjach powypadkowych i komisjach bhp, • 
kontroluje czystość, stan maszyn i urządzeń technicznych, stan pomieszczeń pod • 
względem p. poż., 
współpracuje ze służbami bhp, • 
zgłasza uwagi, wnioski w zakresie poprawy stanu bhp, • 
reprezentuje pracowników. • 
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SIP w firmie wg respondentów zajmuje się również takimi sprawami, jak: 
komunikacja pomiędzy pracodawcą a załogą, • 
sprawami finansowymi, • 
prowadzenie rozmów ze związkami zawodowymi, • 
prowadzenie ksiąg uwag i zaleceń, • 
realizacją bonów, • 
sprawami socjalnymi i zapomogami, • 
uczestniczy w procesie likwidacji szkód, • 
prowadzi i sprawdza listy obecności, • 
udziela pierwszej pomocy, • 
prowadzi szkolenia bhp oraz instruktaż dla nowo zatrudnionych pracowników,• 
prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem,• 
wydaje decyzje,• 
prowadzi doradztwo zdrowotne. • 

Była też taka odpowiedź, że: SIP jest przedłużeniem ramienia Państwowej Inspekcji 
Pracy. Co jeszcze ciekawsze, z 144 pracodawców, aż 39, czyli blisko jedna trzecia, nie 
wie, co robi u nich w zakładzie społeczny inspektor pracy.

2.1.6. Konsultacje pracodawcy z pracownikami
Według współczesnych koncepcji zarządzania, organizacja powinna dbać o pracowni-

ków, którzy na te sukcesy pracują. Powinna ona: przyciągać, zatrzymywać, motywować 
i uczyć, a nade wszystko skutecznie wykorzystywać umiejętności najbardziej utalento-
wanych pracowników, a więc tworzyć wielostronne warunki dla zapewnienia im satys-
fakcji i zaangażowania w jej działania. Pracownicy będą natomiast zaangażowani w te 
działania jeśli organizacja będzie: nieustannie inwestować w ich rozwój, sprawiedliwie 
oceni i, co ważniejsze, doceni ich wkład w rozwój organizacji, zapewni im poczucie bez-
pieczeństwa, spowoduje, że praca jest wyzwaniem i radością, a pracownicy będą mieli 
świadomość, że ich wkład ma istotne znaczenie dla organizacji (Penc, 2002: 34). Angażo-
wanie więc pracowników poprzez tworzenie odpowiednich mechanizmów, choć z pew-
nością bardziej pracochłonne, jest ze wszech miar właściwe i pożądane, dając organiza-
cji wielowymiarowe korzyści w drodze do osiągnięcia celów strategicznych. Ponieważ 
czynnie uczestnicząc w tych działaniach członkowie stają się współodpowiedzialni za 
ich realizację, rozumiejąc swój udział i rolę w organizacji (Niziołek, 2004: 191). Ważnym 
jest to, aby we wszelkich działaniach organizacji uczestniczyli wszyscy członkowie or-
ganizacji. Prawidłowo pojmowane zarządzenie jest to sztuka osiągania zamierzonych 
rezultatów poprzez innych ludzi. Zarządzający (menedżerowie) osiągają cele organizacji 
przez organizowanie pracy innym, a nie przez wykonanie zadań osobiście (Herllrieger, 
1982: 6). Jak podkreślają S.P. Robbins i D.A. DeCenzo (2002: 32), zarządzanie to proces 
doprowadzania do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie  
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z innymi ludźmi i poprzez nich. Klasyk zarządzania P.F. Drucker (2002: 26-28), sformuło-
wał siedem najistotniejszych zasad zarządzania, wśród których stwierdza się, że:

zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi;• 
zarządzanie wymaga komunikowania się;• 

Na konsultacje, które są przejawem partycypacji pracowników w zarządzaniu orga-
nizacją zwraca się uwagę również w systemowym podejściu do zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy, PN-N 18001. Między inny system, o który mowa, zawiera 
punkt pt. Współudział pracowników [PN-N 18001, p. 4.2.3], w którym stwierdza się, 
że: „W ramach realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy najwyższe 
kierownictwo powinno zapewnić konsultacje z pracownikami i ich przedstawicielami 
oraz ich informowanie w zakresie wszystkich aspektów bhp związanych z ich pracą. 
Najwyższe kierownictwo powinno wprowadzić takie rozwiązania organizacyjne, aby 
pracownicy i ich przedstawiciele mieli czas i środki umożliwiające im aktywne uczest-
nictwo w procesach planowania, wdrażania, i utrzymywania, sprawdzania, działań ko-
rygujących i zapobiegawczych oraz wszelkich innych działań na rzecz ciągłego dosko-
nalenia realizowanych w ramach SZ BHP. Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić 
skuteczne rozwiązania organizacyjne gwarantujące pełny współudział pracowników 
i ich przedstawicieli w realizacji polityki bhp, a także współudział pracowników i ich 
przedstawicieli w pracach komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, tam gdzie została 
powołana. Osoby pełniące funkcje na rzecz bhp, w tym także członkowie komisji ds. 
bhp, powinni mieć możliwość właściwego wypełniania swoich funkcji oraz zapewnione 
właściwe środki”. W innym punkcie wspomnianej normy mówi się m. in. [PN-N 18001, 
p 4.4.4 komunikowanie się]: „W ramach SZ BHP organizacja powinna ustanowić i utrzy-
mywać procedury dotyczące: 

wewnętrznego komunikowania się różnych szczebli i komórek organizacji oraz • 
pracowników i ich przedstawicieli; 
przyjmowania i analizowania uwag, pomysłów i informacji związanych z bhp po-• 
chodzących od pracowników i ich przedstawicieli oraz udzielania im stosownych 
odpowiedzi”.

Ponadto w dalszej części tego samego punktu stwierdza się, że: „W procesie komuni-
kowania organizacja powinna uwzględnić:

zaangażowanie pracowników oraz konsultowanie z nimi lub z ich przedstawicie-• 
lami działań na rzecz bhp,
możliwość wykorzystania specjalistycznego doradztwa z zakresu bhp”.• 

I dalej w punkcie dotyczącym auditowania Systemu BHP (PN-N 18001, 4.5.3 Audi-
towanie) znajdziemy sformułowanie: „program i procedury przeprowadzania auditów 
powinny być konsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami”.
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Również w polskim prawodawstwie dotyczącym bhp znaleźć można zapisy wska-
zujące na potrzebę angażowania pracowników w pracę na rzecz bhp i konsultowanie 
z nimi tych spraw. W Kodeksie pracy [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.] w art. 23711a. § 1. 
czytamy: „Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie 
działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

1. zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania no-
wych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, je-
żeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,

2. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac 
oraz informowania pracowników o tym ryzyku,

3. tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym oso-
bom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także 
wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej działań w zakre-
sie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

4. przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obu-
wia roboczego,

5. szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. 
A dalej w kolejnym paragrafie (§ 2.) czytamy: „Pracownicy lub ich przedstawiciele 
mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń zawodowych”, w § 3. „pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do 
przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza zapewnia, aby odbywały się w godzi-
nach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach 
pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia” 
W dalszej części tego samego artykułu (§ 5) znajduje się zapis: „U pracodawcy, 
u którego została powołana komisja bezpieczeństwa i higieny pracy – konsulta-
cje, o których mowa w § 1, mogą być prowadzone w ramach tej komisji, natomiast 
uprawnienia, o których była mowa, przysługują pracownikom lub ich przedsta-
wicielom wchodzącym w skład komisji”.

W innym miejscu Kodeksu pracy [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 225. § 1 i 2], 
zwraca się uwagę, że: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których 
istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkie-
go, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji [...] 
wykaz prac, o których mowa, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich 
przedstawicielami”.

Tak więc konsultacje z pracownikami z wielu ww. powodów, tak z punktu widzenia 
zarządzania, jak i prawodawstwa z zakresu bhp, są istotnym elementem poruszanej te-
matyki badań, który musiał znaleźć w nich swoje miejsce. Wyniki badań wskazują na to, 
że dość duża rzesza pracodawców deklaruje konsultowanie się ze swoimi pracownika-
mi w różnych sprawach dotyczących funkcjonowania firmy. Odnotowano ich w próbie 
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1377 (68,9%). Wynika z tego również, że jest jednak spora grupa, obejmująca niemal 
jedną trzecią badanej zbiorowości, która takich czynności ewidentnie nie dokonuje. 
Przechodząc dalej, rodzi się pytanie, jaki udział w tematyce konsultacji pracodawcy 
z pracownikami zajmują zagadnienia dotyczące spraw bhp. Jest to poziom 291 podmio-
tów, czyli ok. 14,55% próby badawczej i 21,13% tych, którzy deklarowali prowadzenia 
konsultacji. Zagadnienia bhp-owskie dotyczyły takich spraw, jak: organizacja pracy na 
stanowiskach, instrukcje stanowiskowe, organizacji prac niebezpiecznych, czystości 
i higieny pracy, zakupu sprzętu bhp i odzieży roboczej i środków ochrony indywidu-
alnej, warunków pracy, a szczególnie ich poprawy, oceny ryzyka zawodowego, szkoleń 
bhp, spełnienia przepisów prawa szczególnie w momencie ich zmiany czy regulaminu 
pracy wraz z prawem pracy.

2.2. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Kodeks pracy [DzU 1998 r., nr 2,1 poz. 94 ze zm.] w art. 214. § 2. stwierdza, że „pra-
codawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich po-
mieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy”. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy natomiast  znajduje się zapis, że: „budynki i inne obiekty budowlane, 
w których znajdują się pomieszczenia pracy, powinny być zbudowane i utrzymywane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych” (§ 3). 
A w innym miejscu tego samego rozporządzenia znajduje się następujący tekst: „praco-
dawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz 
zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpie-
czeństwa i higieny pracy” (§ 14).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, w § 4.1. czytamy:  „w obiektach oraz na terenach przyległych 
do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodo-
wać pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratownicze-
go lub ewakuacji: […] użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych tech-
nicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez 
producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości 
wynikających z przepisów prawa budowlanego[…]” [DzU 2010 r., nr 109, poz. 719].

Przechodząc więc do Prawa budowlanego [DzU 1994., nr 89, poz. 414 ze zm., art. 60 i 61], 
czytamy: „inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi 
lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekaza-
niu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie po-
trzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 
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obiektem. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: m.in. zapew-
nić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystą-
pienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem 
człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, 
silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na 
rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyni-
ku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie 
takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpie-
czeństwa mienia lub środowiska”. 

Ustawa Prawo Budowlane [DzU 1994 r., nr 89, poz. 414 ze zm.] obliguje zarówno in-
westora, właściciela i zarządcę do działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa 
i higieny pracy obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy. Zgodnie z art. 62.1 wspo-
mnianej ustawy właściciel lub zarządca ma obowiązek dokonywania kontroli:
„1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy at-
mosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowa-
nia obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych);
2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 

i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 
oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elek-
trycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabez-
pieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 
instalacji i aparatów […];

3. okresowej w zakresie, o którym mowa wyżej, co najmniej dwa razy w roku, w termi-
nach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabu-
dowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni 
dachu przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bez-
zwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia oko-
liczności, o których była już mowa;

5. okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem 
efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub sta-

łym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub sta-

łym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opala-
nych gazem;
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6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energe-
tycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich 
wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej 
większej niż 12 kW”.

W kolejnym artykule wspomnianego już aktu prawnego stwierdza się, że: „właściciel 
lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnie-
nia obiektu dokumenty […] oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót 
budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania”. Ponadto: „właściciel 
lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlane-
go niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia […] 
książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczą-
cych przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, 
w okresie użytkowania obiektu budowlanego”. „Protokoły z kontroli obiektu budowla-
nego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, powinny 
być dołączone do książki obiektu budowlanego”. W Prawie Budowlanym, zwraca się 
również uwagę na to, że: „właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego 
[…] są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli […] usunąć 
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagroże-
nie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a  w szczególności 
katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie 
gazem”. A kto nie utrzymuje obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym 
i użytkuje obiekt w sposób niezgodny z ww. przepisami lub nie zapewnia bezpieczeń-
stwa użytkowania obiektu budowlanego, „podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 sta-
wek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. [DzU 
1994, nr 89, poz. 414, ze zm., art. 63., 64., 70. i 91a].

Analiza przeprowadzonych badań wskazuje, że aż 19,85% (n=397) badanych praco-
dawców nie wie, czy dokonywane są przeglądy stanu obiektów budowlanych, w któ-
rych znajdują się stanowiska pracy (najprawdopodobniej ich nie robi), i niemal drugie 
tyle, bo 18,40% (n=368) odpowiada jednoznacznie – że nie dokonuje wspomnianych 
przeglądów. Razem stanowi to niemal 40% badanej zbiorowości. Prawie 62% (61,8%, 
n=1650) deklaruje, że takie przeglądy dokonuje się na terenie ich organizacji. Wyniki 
badań w zakresie tego zagadnienia został wizualizowane na rys. 12

Analizując strukturę tych, którzy nie przeprowadzają kontroli stanu obiektów bu-
dowlanych lub deklarują, że nie wiedzą, czy taka kontrola się odbyła, należy stwier-
dzić, że są to wyłącznie podmioty zatrudniające do 100 osób. Szczegóły przedstawiono 
w tab. 5.
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Rysunek 12. Procentowy rozkład wyników – przeglądy stanu obiektów budowlanych.

Tabela 5. Rozkład liczbowo-procentowy podmiotów nieprzeprowadzających 
lub niewiedzących, że są przeprowadzane, przeglądy stanu obiektów 
budowlanych z podziałem na wielkość organizacji 

Wielkość 
zatrudnienia

Liczebność nie i nie 
wiem dla stanu obiektów 

budowlanych

Udział % 
w swojej 

grupie

Udział % 
w próbie

0-10 693 45,14% 34,65%

11-20 50 23,58% 2,50%

21-49 16 13,11% 0,8%

50-100 5 7,69% 0,25%

Jak wynika z powyższej tabeli (tab. 5), najgorsza sytuacja pod tym względem wystę-
puje w organizacjach mikro zatrudniających do 10 osób. Spośród 1535 tego typu pod-
miotów niemal w połowie nie odbyła się lub pracodawca nie wie, czy odbyła się kontro-
la stanu obiektów budowlanych.

W przypadku dokonywania przeglądów instalacji gazowej, grubo ponad połowa re-
spondentów (58,95%, n=117) stwierdziła, że ten temat ich nie dotyczy, można mieć tyl-
ko nadzieję, że ze względu na to, że nie posiadają takiej instalacji. 5,60% jednoznacznie 
stwierdza, że takich przeglądów nie przeprowadza, a do tego 10,95% nie wie, czy takie 
przeglądy są prowadzone na terenie przedsiębiorstwa. Wynika z powyższego, że jedy-
nie niespełna jedna czwarta pracodawców (24,5%, n=490) deklaruje, że przeprowadza 
przeglądy stanu instalacji gazowej. Wyniki badań w zakresie tego zagadnienia został 
przedstawione na rys. 13
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Rysunek 13. Procentowy rozkład wyników – przeglądy stanu instalacji gazowej.

O ile sprawa przeglądu stanu instalacji gazowej mogła nie dotyczyć każdego praco-
dawcy, to podobnie, jak miało to miejsce w zakresie obiektów budowlanych, przegląd 
stanu przewodów kominowych, spalinowych czy wentylacyjnych dotyczy wszystkich. 
Obserwuje się tu dużą zbieżność uzyskanych ogólnych wyników z przeglądami obiek-
tów budowlanych. 62,75% (n=255) pracodawców deklaruje, że przeprowadza przegląd 
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), 18,8% (n=375) 
jednoznacznie stwierdza, że takich przeglądów nie przeprowadza, a pozostała rzesza 
respondentów nie wie, czy taka czynność miała miejsce w obiekcie, który użytkuje. Wy-
niki badań w zakresie tego zagadnienia został przedstawione na rys. 14.

Rysunek 14. Procentowy rozkład wyników – przeglądy stanu przewodów kominowych.

Kolejny tematem poruszony w badaniach dotyczył przeglądu instalacji odgromowej. 
W tym przypadku tych, którzy mają wiedzę na temat przeprowadzania tego typu kon-
troli, jest ok. połowy badanej zbiorowości (50,35%, n=1007), drugą połowę stanowią 
ci, którzy wprost stwierdzają, że taki przegląd się nie odbył albo nie są zainteresowani 
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tym tematem. Szczegółowe wyniki w zakresie tego zagadnienia zostały zilustrowane 
na rys. 15

Rysunek 15. Procentowy rozkład wyników – przeglądy stanu instalacji odgromowej.

Następną sprawą, która była w zakresie zainteresowań niniejszych badań, jest zagad-
nienie przeglądu instalacji elektrycznej i przeciwporażeniowej. W tym względzie uzy-
skano najlepsze wyniki spośród wszystkich przeglądów. Otóż aż ponad 70% (70,90%, 
n=1418) deklaruje, że dokonuje ww. czynności. Choć i w tym względzie występuje spo-
ro nieprawidłowości i dotyczą one w sumie ok. 30% respondentów. Dokładne wyniki 
w zakresie tego zagadnienia przedstawiono na rys. 16. 

Rysunek 16. Procentowy rozkład wyników – przeglądy stanu instalacji elektrycznej 
i przeciwporażeniowej.

Podsumowując wyniki uzyskane w trakcie prowadzonych badań w zakresie przeglą-
dów stanu obiektów budowlanych, w których znajdują się stanowiska pracy, przewodów 
kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a także instalacji odgromowej, 
elektrycznej i przeciwporażeniowej, przyglądając się dokładniej uzyskanym wynikom, 
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można zauważyć, że jest grupa 899 (44,95%) podmiotów, które deklarują, że wykonują 
wszystkie z wymienionych przeglądów. Analizując strukturę tych, którzy przeprowa-
dzają ww. przeglądy, wyniki przedstawiono w tab. 6.

Tabela 6. Udział liczbowo-procentowy dokonujących jednocześnie przeglądy stanu 
obiektów budowlanych, w których znajdują się stanowiska pracy, przewodów 
kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, instalacji odgromowej, 
elektrycznej i przeciwporażeniowej z podziałem na wielkość organizacji

Wielkość 
zatrudnienia

Liczebność 
dokonujących 

przeglądy

Udział %
 w  swojej 

grupie

Udział % 
w próbie

0-10 562 36,61% 28,10%

11-20 133 62,73% 6,65%

21-49 93 76,22% 4,65%

50-100 53 81,53% 2,65%

101-249 38 86,36% 1,90%

250-600 10 100,00% 0,5%

600 i więcej 10 83,33% 0,5%

Jak wynika z przedstawionych danych w tab. 6  najlepiej w tej klasyfikacji wypadły 
organizacje duże zatrudniające powyżej 250 osób (średni udział 91,33%), nieco gorzej 
średniej wielkości (od 50 do 249) (średni udział 83,49%), zdecydowanie najgorzej zaś 
podmioty małe zatrudniające do 49 osób (średni udział 42,16%), a wśród nich mikro 
przedsiębiorstwa (1-10 osób) (36,61%).

Wychodząc od naczelnego aktu prawnego, jakim jest Kodeks pracy, pracodawca mu-
simy zdać sobie sprawę z tego że jest: „obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy od-
powiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników” [DzU 
1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 214. § 1.].

Znacznie dokładniejsze informacje na temat dostosowania pomieszczeń do liczby pra-
cowników i rodzaju wykonywanych prac  znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy [DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.], które „określa ogólnie obo-
wiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w szczególności 
dotyczące: obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy i terenu zakładów pracy; proce-
sów pracy; pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych”. (§ 1.1.). W rozporządzeniu 
tym czytamy m.in., że: „pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pra-
cownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach 



Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp  
do zmian w przepisach i potrzebach rynku

48

pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wy-
mianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami ciepl-
nymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
i uciążliwościami. W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe 
dla zdrowia (wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły, pary itp.), 
powinny być zastosowane rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się 
tych czynników do innych pomieszczeń pracy oraz do pomieszczeń higienicznosanitar-
nych”. (§ 15.1. i 2.). Wspomniane rozporządzenie nakłada na pracodawcę wiele różnora-
kich wymagań, tak pracy w warunkach normalnych, ale i sytuacji nagłych, niepożądanych, 
co do dostosowania pomieszczeń do liczby i rodzaju prac, które w nich się odbywają. 

Analizując wyniki uzyskane w ramach badań prowadzonych w podmiotach regionu 
łódzkiego w zakresie dostosowania przez pracodawców pomieszczeń pracy do liczby 
i rodzaju wykonywanych prac, bardzo duża liczba badanych przedsiębiorców deklaru-
je, że wypełnia niniejszy wymóg, w 2000 próbie badawczej było ich aż 1859 (92,95%), 
pozostali albo wprost stwierdzali, że nie brali tego typu spraw pod uwagę, albo nie wie-
dzą, czy były one brane przy dopuszczeniu pracownika do pracy. Szczegółowe wyniki 
w zakresie tego zagadnienia przedstawiono na rys. 17.

Rysunek 17. Procentowy rozkład wyników – dostosowanie pomieszczeń pracy do liczby 
pracowników i rodzaju wykonywanych prac.

Ergonomia (gr. érgon – praca, dzieło, nómos – prawo) to nauka zajmująca się dosto-
sowaniem rodzaju pracy i środowiska zawodowego do cech psychofizycznych człowie-
ka, stworzeniem optymalnych warunków pracy, zwracając uwagę głównie na zdrowie 
pracownika, wydajność i jakość pracy oraz klasyfikację ludzi do określonych zawodów 
(Jarosz, Krakowiak, 2002: 152). 

Według Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego: „ergonomia jest to nauka stosowa-
na, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, 
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organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku 
do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka” (Ergono-
mia –pojęcia podstawowe. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2000.).

Natomiast według Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego (IEA): „er-
gonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, 
sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, 
wypoczynek, sytuację w domu i w podróży” (tamże). 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) ergonomię definiuje jako: „łączne zasto-
sowanie niektórych nauk biologicznych i technicznych dla zapewnienia, w stosunkach 
pomiędzy człowiekiem a pracą, optymalizacji warunków wzajemnego dostosowania, 
w celu zwiększenia wydajności pracy i przyczynienia się do pomyślności pracownika” 
(tamże).

Dodatkowo warto zacytować definicję według Komitetu Ergonomii Polskiej Akade-
mii Nauk, który ergonomię definiuje następująco: „zadaniem ergonomii jest optymalne 
dostosowanie wytworów materialnych człowieka i warunków ich użytkowania do wła-
ściwości psychicznych i fizjologicznych człowieka, uwzględniając czynniki środowiska 
materialnego oraz środowiska społecznego. Celem ergonomii jest zapewnienie dobro-
stanu człowieka (zadowolenia, dobrego samopoczucia, satysfakcji, poczucia komfortu) 
w systemie człowiek – technika zarówno w działalności zawodowej, jak i pozazawodo-
wej” (tamże).

W Kodeksie pracy w art. 215 znajduje się wzmianka, że „pracodawca jest obowiązany 
zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: 

1. zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpie-
czały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji che-
micznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem 
drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym dzia-
łaniem innych czynników środowiska pracy,

2. uwzględniały zasady ergonomii” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.].

Również w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w § 51.2. stwier-
dza się, że „montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa, powinny od-
bywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, 
uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej […]”. Wyni-
ka więc z tego, że ergonomia zdobywa na znaczeniu i w niektórych obszarach prawo-
dawstwa zaczyna się o niej coraz śmielej mówić.

Wyniki badań wskazują na dość duże zainteresowanie respondentów ergonomią w or-
ganizacji stanowisk pracy. W próbie jest ich ponad 80% (n=1649, 82,45%). Jest to wynik 
zaskakująco dobry, ale czy prawdziwy? Zwłaszcza że aby można było mówić o ergonomii, 
w pierwszej kolejności pracodawca jest obowiązany wypełnić podstawowe wymagania 
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z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast jaki jest poziom spełnienia wspo-
mnianych wymagań, przedstawia niniejszy raport. Pełne wyniki badań w zakresie tego 
zagadnienia przedstawiono na rys. 18.

Rysunek 18. Procentowy rozkład wyników – organizacja stanowisk pracy zgodnie 
z zasadami ergonomii.

2.3. Maszyny i urządzenia techniczne

Park maszynowy wykorzystywany w przedsiębiorstwach jest ważkim problemem 
związanym z bezpieczeństwem pracy. Nie dziwi więc fakt, że wymagania dotyczące 
maszyn i urządzeń technicznych są bardzo licznie reprezentowane w polskim prawo-
dawstwie. 

Z jednej strony „pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne 
urządzenia techniczne: „zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczegól-
ności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substan-
cji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem 
drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem 
innych czynników środowiska pracy” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 215].

Natomiast z drugiej strony: „przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik 
jest obowiązany: dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o po-
rządek i ład w miejscu pracy” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 211, u. 3].

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy, „pracodawca powinien podjąć działania mające na 
celu zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu pracy 
lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy 
lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez 



Raport z badań 51

pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników”. W dalszej części wspomnia-
nego rozporządzenia znajduje się zapis, że: „pracodawca, dokonując wyboru maszyny, 
powinien brać pod uwagę specyficzne warunki i rodzaj wykonywanej pracy, a także 
istniejące w zakładzie pracy lub w miejscu pracy zagrożenia istotne dla bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników, w szczególności na stanowisku pracy; pracodawca powi-
nien uwzględniać dodatkowe zagrożenia związane z użytkowaniem maszyny”. Ponadto 
„pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na celu zminima-
lizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn, jeżeli maszyny nie mogą być 
użytkowane bez ryzyka dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników” [DzU 2002 r., 
nr 191, poz. 1596, § 2.1, 2.2 i 2.3].

2.3.1. Park maszynowy
Spośród przebadanych 2000 podmiotów 335 (16,75%) zadeklarowało, że posiada na 

swoim terenie maszyny przemysłowe na stałe osadzone w podłożu, 279 (13,95%) orga-
nizacji posiada maszyny z oznaczeniem CE i 320 (16,00%) przedsiębiorstw, które dosto-
sowano do minimalnych wymagań. Łącznie objęto badaniami 2696 maszyn i urządzeń 
technicznych, z których 2007 posiadało oznaczenie CE, a 2518 maszyn dostosowano do 
minimalnym wymaganiom dot. BHP w zakresie ich użytkowania. 

W badanej zbiorowości średnio przypadało na jeden podmiot 1,35 maszyn i urządzeń 
technicznych odnosząc do liczebności próby i 8,05 wśród tych, którzy zadeklarowali, że 
posiadają maszyny przemysłowe, jedna maszyna w próbie i 5,99 wśród tych, którzy za-
deklarowali, że posiadają maszyny przemysłowe posiadających oznaczenie CE oraz 1,26 
w próbie i 7,52 wśród tych, którzy zadeklarowali, że posiadają maszyny przemysłowe, 
poddanych minimalnym wymaganiom dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn. Dane 
w ujęciu ilościowym i procentowym liczebności maszyn przedstawia tab. 7

Tabela 7. Statystyka liczbowo-procentowa dotycząca maszyn w badanej zbiorowości

Liczba 
maszyn

Udział % wśród 
335 podmiotów 

posiadających maszyny

Maszyny ogółem 2696 100,0%

Maszyny posiadające  
oznaczenie CE 2007 74,44%

Maszyn poddane minimalnym 
wymaganiom dot. BHP 

w zakresie ich użytkowania
2518 93,34%

Porównując ogólną liczbę maszyn i maszyn posiadających oznaczenie CE, należy 
stwierdzić, że spośród 2696 maszyn, 689 jest maszynami starymi. Stanowi to 25,56% 
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ogólnej liczby maszyn. Uśredniając przepada po ok. 2 maszyny na każdy podmiot, który 
zadeklarował, że posiada maszyny przemysłowe na stałe osadzone w podłożu.

W próbie badawczej najwięcej jest przedsiębiorstw, które posiadają 1-3 maszyny 
przemysłowe. Stanowią one 44,47% spośród wszystkich deklarujących posiadanie ta-
kich maszyn. Najwięcej maszyn tego typu zadeklarował duży przedsiębiorca z Łodzi, 
zatrudniający powyżej 600 pracowników, jest ich bowiem 200. 

Wartości dominujące w zakresie liczby posiadanych maszyn i urządzeń przemysło-
wych w organizacjach zaprezentowane na rys. 19

Rysunek 19. Rozkład liczbowo-procentowy wartości dominujących liczby posiadanych 
maszyn (wśród 335 posiadających maszyny)

Polska 1 maja 2004 roku wstąpiła do grona państw członków Unii Europejskiej. Od 
tego też momentu niemal wszystkie dystrybuowane i oddawane do użytku urządzenia 
powinny wcześniej przejść odpowiednią procedurę oceny zgodności. Fakt dostosowa-
nia maszyn i urządzeń do wymagań polskich, a więc i unijnych potwierdza się ozna-
czeniem CE. Bowiem zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze 
zm.]: „niedopuszczalne jest wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia 
techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności”. W dalszej zaś 
części tego aktu prawnego mówi się, że: „kto […] wbrew obowiązkowi wyposaża sta-
nowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań  
dotyczących oceny zgodności […], podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł” [DzU 
1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 283. § 1 i 2]. Zagadnienie to znalazło się w spektrum 
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zainteresowania niniejszych badań. Wyniki dominujących wartości przedstawiono po-
niżej (rys. 20).

Rysunek 20. Rozkład liczbowo-procentowy wartości dominujących liczby posiadanych 
maszyn z oznaczeniem CE (wśród 279 posiadających maszyny 
z oznaczeniem CE)

Spośród 279 podmiotów, które zadeklarowały posiadanie maszyny i innych urzą-
dzeń techniczne oznaczonych znakiem CE, najwięcej jest takich, które na swoim terenie 
posiadają od 1-3 tego typu maszyn. Stanowią one 45,16%, spośród wszystkich deklaru-
jących posiadanie takich maszyn oraz 37,61%, wśród tych, którzy deklarują posiadanie 
maszyn przemysłowych na stałe osadzonych w podłożu.

W 2002 r. Ministerstwo Gospodarki wydało Rozporządzenie w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. Z rozporządzenia tego m.in. wynika, że „maszyny na-
byte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r., 
dostosowane do minimalnych wymagań dotyczących maszyn”. Dostosowanie, o którym 
mowa, powinno być dokonane w oparciu wymagania zawarte w rozdziale 3 [DzU 2002 
r., nr 191, poz. 1596, § 34]. Ale wspomniany dokument nie dotyczy jedynie maszyn, które 
zostały kupione przed wejściem Polski do UE, i które nie posiadają stosownego oznacze-
nia bezpieczeństwa. Wspomniane rozporządzenie obowiązuje do dnia dzisiejszego i sta-
nowiska pracy wyposażone w maszyny i urządzenia techniczne powinny być okresowo 
przeglądane i w miarę potrzeb odpowiednio dostosowywane do wymagań zawartych 
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w niniejszym rozporządzeniu. Dokument, o którym mowa, dotyczy bowiem takich za-
gadnień, jak: „minimalne wymagania dotyczące maszyn, wymagania dotyczące użyt-
kowania maszyn, kontrola maszyn czy współdziałanie pracodawcy z pracownikami 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn  [DzU 2002 r., nr 191, 
poz. 1596, rozdz. 2, 3, 4, 5]”. Tu  dodać trzeba, że niestety ustawodawca nie określił cza-
sookresów takich przeglądów. 

Zadano więc pracodawcom pytanie o ocenę stanowisk zgodnie z minimalnymi wy-
maganiami bhp wyposażonymi w maszyny. Wynik znaczących statystyk w tym wzglę-
dzie został zaprezentowane na poniższym wykresie (rys. 21).

Rysunek 21. Rozkład liczbowo-procentowy wartości dominujących liczby maszyn 
dostosowanych do minimalnych wymagań bhp  
(wśród 320 dostosowanych maszyny do minimalnych wymagań bhp)

Spośród 320 podmiotów, które zadeklarowały, posiadanie dostosowanych do mini-
malnych wymagań bhp, najwięcej jest takich, które na swoim terenie posiadają od 1-3 
tego typu maszyn. Stanowią one 45%, spośród wszystkich deklarujących posiadanie 
takich maszyn, oraz 42,98% wśród tych, którzy deklarują posiadanie maszyn przemy-
słowych na stałe osadzonych w podłożu.

Biorąc pod uwagę dwie ostatnie statystyki, a więc maszyny posiadające oznaczenie 
CE oraz dostosowane do minimalnych wymagań bhp, wynika, że spośród 320 podmio-
tów, które dostosowały maszyny do minimalnych wymagań bhp, oraz 279, które po-
siadają oznaczenia CE, aż 225 dokonało wspomnianego dostosowania i jednocześnie 
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posiada oznaczenia bezpieczeństwa dla tych maszyn. W 5 przypadkach jest więcej ma-
szyn posiadających wspomniane oznaczenie niż maszyn dostosowanych do minimal-
nych wymagań i 90 przypadków, w których występuje więcej maszyn, które zostały 
poddane dostosowaniu do minimalnych wymagań niż posiadało oznaczenia CE. Anali-
zując dalej wyniki badań w zakresie maszyn, jest grupa 56 podmiotów, które nie mają 
ani jednej maszyny posiadającej oznaczenie CE, ale posiadają maszyny dostosowane 
do minimalnych wymagań, czyli maszyny zakupione przed 2002 r. Stanowi to 16,72% 
wśród posiadających maszyny przemysłowe.

W naczelnym akcie prawnym regulującym m.in. zagadnienia z zakresu bhp, jakim 
jest Kodeks pracy w art. 215. stwierdza się, że: „pracodawca jest obowiązany zapewnić, 
aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: 

1.  Zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpie-
czały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji che-
micznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem 
drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym 
działaniem innych czynników środowiska pracy, 2) uwzględniały zasady ergo-
nomii”. [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.]. W innym, niezwykle istotnym dla 
bhp, przepisie prawa polskiego, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
w § 39.1 i 2, podaje się: „pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracow-
nikom bezpieczeństwa i higieny pracy,[…] na podstawie ogólnych zasad dotyczą-
cych zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności 
przez: […] dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, 
w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk 
pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a tak-
że metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, 
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ogranicze-
nia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników; […] stosowanie 
nowych rozwiązań technicznych; […] zastępowanie niebezpiecznych procesów 
technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub 
mniej niebezpiecznymi” [DzU 2002, nr 191, poz. 1596]. A do stanowisk wypo-
sażonych w maszyny i urządzenia techniczne odnoszą się wymagania zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy, w którym to w § 2.1., znajdziemy tekst: „pracodaw-
ca powinien podjąć działania mające na celu zapewnienie, że maszyny udostęp-
nione pracownikom na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowa-
ne do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeń-
stwa lub zdrowia pracowników. 
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2. Pracodawca, dokonując wyboru maszyny, powinien brać pod uwagę specyficzne wa-
runki i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w zakładzie pracy lub w miejscu 
pracy zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególno-
ści na stanowisku pracy; pracodawca powinien uwzględniać dodatkowe zagrożenia 
związane z użytkowaniem maszyny.” [DzU 2002 r., nr 191, poz. 1596]. 

Wynika więc z powyższego, że pracodawcy przy doborze maszyn i urządzeń powinni 
kierować się pewnymi przesłankami z punktu widzenia bhp. Ale jest druga strona me-
dalu, a mianowicie względy biznesowe – rachunku ekonomicznego, wydajności maszyn 
czy kosztów eksploatacji. 

Jakie względy przyświecają przedsiębiorcom przy wyborze maszyn do przedsiębior-
stwa, było tematem kolejnego zagadnienia. Zadano więc pytanie, co przedsiębiorcy 
biorą najczęściej pod uwagę przy wyborze maszyn. Zaproponowano kafeterię 10 odpo-
wiedzi, w tym jedno otwarte, dające możliwość swobodnej wypowiedzi. Wyniki badań 
przedstawiono na rys. 22

Rysunek 22. Udział liczbowo-procentowy czynnika wyboru wśród wszystkich posiadających 
maszyny przemysłowe

Respondent, odpowiadając na powyższe zagadnienia, mógł wybrać jednocześnie 
kilka odpowiedzi. Wśród 335 podmiotów, którzy zadeklarowali posiadanie maszyn 
przemysłowych: 9 pracodawców wskazało wszystkie 9 zaproponowanych odpowiedzi, 
12 – 8 odpowiedzi, 32 – 7 odpowiedzi, 27 – 6 odpowiedzi, 29 – 5 odpowiedzi, 47 – 4  
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odpowiedzi, 65 – 3 odpowiedzi, 39 – 2 odpowiedzi i 75 – 1 odpowiedź, w tym znaleźli się 
wszyscy (n= 26), którzy wybrali ostatnią odpowiedź, a mianowicie inny czynnik. Wśród 
innych czynników, jakie swobodnie podali respondenci, były takie aspekty, jak: brak 
możliwości wyboru innej maszyny czy dostępność, komfort pracy, wygoda użytkowa-
nia, marka urządzenia, kategorie jakości, przydatność, wielofunkcyjność, otrzymanie 
maszyny za darmo albo za niewielką cenę czy też wykonanie maszyny na zamówienie 
przedsiębiorcy. Jak wynika z wykresu (rys. 22), łącznie z wynikami w zakresie otwartej 
odpowiedzi, podstawowymi czynnikami wyboru maszyny przez pracodawców są naj-
częściej względy biznesowe. Niestety, jak widać, względy bhp odgrywają w życiu gospo-
darczym mniejszą rolę i dopóki będzie opłacało się w Polsce nie przestrzegać prawa, 
tak się będzie działo.

2.3.2. Kontrola maszyn i urządzeń technicznych
Aby monitorować stan techniczny maszyn i urządzeń w interesie każdego pracodaw-

cy powinno być posiadanie zidentyfikowanego parku technicznego. Trudno bowiem 
wyobrazić sobie zarządzanie obsługą techniczną maszyn i urządzeń bez ich inwentary-
zacji. Posiadanie wykazu maszyn i urządzeń, choć nie jest wymagane prawem, świadczy 
o poziomie kultury technicznej i organizacyjnej. Jest również prawidłową praktyką za-
rządzania, gdyż brak wykazu/listy maszyn i urządzeń może spowodować, szczególnie 
przy dużym i różnorodnym parku maszynowym, że niektóre urządzenia zostaną pomi-
nięte przy różnego rodzaju działaniach z nimi związanych. Zagadnienia formułowania 
list urządzeń znalazło swoje miejsce w niniejszym opracowaniu. Z badań wynika, że 51 
podmiotów nie posiada wykazu maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie przed-
siębiorstwa, a kolejne 6 podmiotów nie wie, czy taki wykaz znajduje się w organizacji. 
Wyniki uzyskane na ww. zagadnienie zostało przestawione na rysunku 23a.

Rysunek 23a. Liczba podmiotów posiadających listę maszyn wśród wszystkich 
posiadających maszyny przemysłowe
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Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań w § 26.1. „pracodaw-
ca powinien poddać maszyny:

1. wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po 
raz pierwszy;

2. kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu” 
[DzU 2002 r., nr 191, poz. 1596].

W związku z powyższym, temat dotyczący kontroli po zainstalowaniu maszyn był 
przedmiotem badań, których wyniki zostały zaprezentowane w tab. 8.

Tabela 8. Udział liczbowo-procentowy udokumentowanych kontroli: wstępnej oraz po 
zainstalowaniu maszyny

Liczba przedsię-
biorstw dokonu-
jących wstępne 
udokumento-
wane kontrole 

maszyn

Udział % przed-
siębiorstw 

dokonujących 
wstępne udo-
kumentowane 

kontrole maszyn

Liczba przedsię-
biorstw doko-
nujących udo-

kumentowanych 
kontroli maszyn 

po zainstalo-
waniu w innym 

miejscu

Udział % przed-
siębiorstw doko-

nujących udo-
kumentowanych 
kontroli maszyn 

po zainstalo-
waniu w innym 

miejscu

Tak 258 77,01% 211 62,99%

Nie 63 18,81% 111 33,13%

Nie 
wiem 14 4,18% 13 3,88%

Ogółem 335 100% 335 100%

Odpowiedź „nie wiem” na to pytanie można uznać za uchylenie się od odpowiedzi tych, 
którzy faktycznie nie dokonali kontroli wstępnej i po zainstalowaniu maszyny przed 
przekazaniem jej do eksploatacji. Jeśli tak przyjmiemy, to należy zauważyć, że spośród 
wszystkich posiadających maszyny przemysłowe na stałe osadzone w podłożu aż blisko 
jedna czwarta nie wypełniła obowiązku na nich ciążącego (tab. 8). Jest to jawne pogwał-
cenie prawa. Prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku, nieraz z bardzo poważnymi 
konsekwencjami, na tych stanowiskach jest bardzo duże. Jak wynika z wcześniejszej sta-
tystyki dotyczącej identyfikacji maszyn na terenie zakładu, to właśnie ten powód może 
być wiodącą przyczyną takiego stanu rzeczy, ok. trzy czwarte z tych, którzy nie dokonali 
tej czynności, nie przeprowadziło bowiem wspomnianej kontroli.

Jeszcze gorzej wyglądają wyniki dotyczące udokumentowanej kontroli po zainsta-
lowaniu maszyn i urządzeń w innym miejscu (tab. 8). W tym przypadku pozytywnie 
odpowiedziało na pytanie dotyczące tego zagadnienia niespełna 63% (n=211), spośród 
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posiadających maszyny przemysłowe. Aż w 111 (33,13% z 335) przedsiębiorstwach ni-
gdy nie przeprowadzono ww. czynności. Z pewnością w wielu przypadkach faktycznie 
tego typu czynności są bez zasadne ze względu na to, że nie przemieszczano maszyny. 
Jednak należy zauważyć, że wynik w zakresie tego zagadnienia odbiega w sposób zna-
czący od wyników dotyczących wcześniejszych zagadnień i można śmiało zaryzykować 
twierdzenie, że wyniki na temat ostatniego zagadnienia przybliża faktyczny poziom 
wypełnienia prawa polskiego, nie tylko w tym zakresie, ale generalnie w zakresie obo-
wiązkowych kontroli maszyn i urządzeń. Powyższe stwierdzenie potwierdzają wyniki 
badań w zakresie kolejnych poruszanych zagadnień.

Wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy szczegółowo okre-
ślają zasady i warunki kontroli okresowych [DzU 2002 r., nr 191, poz. 1596].:

§ 27. pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny […] poddane były:
1. okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie 

odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające 
odpowiednie kwalifikacje;

2. specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa 
w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z ma-
szyną, a będącego wynikiem:
a) prac modyfikacyjnych,
b) zjawisk przyrodniczych,
c) wydłużonego czasu postoju maszyny,
d) niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy”.

W innym akcie prawnym ustawodawca zwraca uwagę na to, że: „pracodawca jest 
obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn 
i innych urządzeń technicznych” [DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm., § 40 u. 1].

Jak wynika z powyższego, zagadnienie okresowych kontroli maszyn i urządzeń zajmuje 
istotne miejsce w ustawodawstwie polskim, jest również jednym z naczelnych elementów 
prewencji funkcjonowania pracowników na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach. 
Opracowano więc zestaw pytań dotyczących m.in. poddawania maszyn i urządzeń kon-
trolom okresowym. Wyniki badań przedstawiono na wykresie poniżej (rys. 23b).

Z badań wynika, że blisko 85% (n=284) posiadających maszyny przemysłowe de-
klaruje, że generalnie przeprowadza okresową kontrolę stanu technicznego maszyn 
i urządzeń. Niestety aż ok. 13% (n=44) przedsiębiorców „negatywnie przeszło” ten test, 
bagatelizując formalnie w ten sposób aspekt prewencyjny, jaki pełnią kontrole i prze-
glądy, zwłaszcza w sytuacjach gdy maszyny i urządzenia działają sprawnie lub są objęte 
okresem gwarancyjnym. 
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Rysunek 23b.  Udział liczbowy udokumentowanych okresowych kontroli maszyn 
przemysłowych

Ciekawe jest również to, że jak wynika z badań (rys. 23b), w pewnym stopniu pra-
codawcy nie wiedzą, czy kontrole stanu technicznego w firmie są w ogóle przeprowa-
dzane. Tego typu firm wśród posiadających maszyny przemysłowe było ok. 2% (n=7). 
Przede wszystkim są to przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. 

W dalszej części badań zadano pytania mające na celu z jednej strony weryfikację 
prawdziwości odpowiedzi na powyższe zagadnienie (dotyczące kontroli stanu tech-
nicznego maszyn i urządzeń), z drugiej zaś strony stwierdzenie, co jaki okres czasu 
przeprowadza się kontrole stanu technicznego. Zadano więc pytania: o datę ostatniej 
kontroli oraz liczbę maszyn skontrolowanych w 2009 r. Wyniki w zakresie pierwszego 
z wymienionych wyżej zagadnień zostały przedstawione w tab. 9.

Tabela 9. Udział liczbowo-procentowy roku ostatniej kontroli wśród podmiotów 
posiadających maszyny przemysłowe

Rok, w którym ostatnio 
przeprowadzono kontrolę

Liczba 
podmiotów

Udział % 

2006 1 0,29%

2007 6 1,79%

2008 22 6,57%

2009 210 62,69%

2010 45 13,43%

Brak odpowiedzi 51 15,22%

335 100%
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Należy zwrócić uwagę, że 51 podmiotów, czyli ok. 15% posiadających maszyny prze-
mysłowe, uchyliło się od odpowiedzi na to pytanie. Jest to całkowicie zbieżne z wynikami 
uzyskanymi w zakresie przeprowadzania okresowy kontroli maszyn i urządzeń i są to 
dokładnie ci, którzy ich nie przeprowadzają lub nie wiedzą, czy są takie kontrole przepro-
wadzane w przedsiębiorstwie. Jak widać (tab. 9.), zdecydowana większość przeprowadzi-
ła ostatnią kontrolę w minionym 2009 r. Pozostała część, a więc ci, którzy nie przeprowa-
dzili w ogóle kontroli okresowej maszyn lub ostatnia kontrola odbyła się u nich w innym 
roku niż 2009,  to125 podmiotów, czyli 37,31%. Co optymistyczne, jest duża część respon-
dentów (n=45, 13,33%) posiadających maszyny, która zadeklarowała, że ostatnia kontro-
la odbyła się w tym roku. Ale są też niestety podmioty, w których prawdopodobnie rzadko 
odbywają się kontrole, gdyż odbyły się one 3, a nawet 4 lata temu. 

Przechodząc do zagadnienia liczby skontrolowanych maszyn w przedsiębiorstwie 
w 2009 r., należy podkreślić, że spośród 210 podmiotów, które zadeklarowały, że w po-
przednim roku dokonały ostatniej kontroli maszyn, aż 179 (85,23% z 210) przeprowa-
dziło kontrolę całego swojego parku maszynowego. Wyniki wartości dominujących licz-
by skontrolowanych maszyn w 2009 r. przedstawiono na wykresie poniżej (rys. 24.).

Rysunek 24. Rozkład liczbowo-procentowy wartości dominujących liczby kontrolowanych 
maszyn w 2009 r. (wśród 335 posiadających maszyny przemysłowe)

Potwierdzeniem wcześniejszej statystyki jest fakt, że w 125 podmiotach nie skon-
trolowano ani jednej maszyny. Niemal połowa (46,67%) z tych, którzy w 2009 odbyli 
ostatnią kontrolę maszyn, skontrolowało 1-3 maszyn. 
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Z punktu widzenia kultury organizacyjnej przeprowadzanie jakichkolwiek działań 
w firmie bez widocznego planu działania należy uznać za nieprawidłowość. Bowiem 
brak określonego zakresu czy też zasad postępowania prowadzi w konsekwencji za-
zwyczaj do niezrealizowania w pełni powierzonego zadania. W niniejszych badaniach 
zadano więc pytanie o posiadanie udokumentowanych zasad okresowej kontroli ma-
szyn i urządzeń. Należy tu zwróć uwagę, że pytanie to jest z rodzaju pytań szczegóło-
wych, łatwo sprawdzalnych, zawsze bowiem badacz może poprosić o pokazanie wspo-
mnianego dokumentu. W badaniach pytanie to miało za zadanie weryfikację innych 
udzielonych odpowiedzi. Wyniki odpowiedzi respondentów na wspomniane zagadnie-
nie zostało zaprezentowane na rys. 25.

Rysunek 25. Udział liczbowy udokumentowanych zasad okresowej kontroli maszyn 
przemysłowych

Jak wynika z rys. 25., prezentowane wyniki są znacznie gorsze od wyników dotyczą-
cych przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń (rys. 
23b). W tym przypadku przedsiębiorstw, które nie posiadają jasno określonych zasad 
przeprowadzania kontroli okresowych, oraz podmiotów, które nie mają wiedzy na ten 
temat, jest ok. jedna trzecia spośród wszystkich 284 przeprowadzających kontrole okre-
sowe. Udział podmiotów, które deklarują posiadanie udokumentowanych zasad przepro-
wadzenia okresowych kontroli, stanowi trochę więcej niż połowę tych, którzy posiadają 
maszyny przemysłowe (57,61% z 335). Udział ten pokazuje skalę nieprawidłowości w tym 
względzie. Rodzi się również pytanie, jak więc wykonywane są okresowe kontrole?

Taki stan rzeczy jest tym bardziej zaskakujący, że w takich chociażby dokumentach 
jak dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń lub instrukcja użytkowania 
niemal każdego urządzenia dostarczona przez producenta zamieszczone są podstawo-
we wytyczne, zasady, zakres czy sposób konserwacji, przeglądów, remontów czy napraw 
lub chociażby wytyczne do ich opracowania. Wynikać więc może stąd konkluzja, że poza 
tym, iż respondenci w dużo mniejszym stopniu dokonują okresowych kontroli stanu 



Raport z badań 63

technicznego maszyn i urządzeń, w bardzo wielu przypadkach nie znają lub nawet nie 
posiadają dokumentacji, która dostarczana jest przez producentów. Z pewnością w wielu 
przypadkach firmy projektują i wykonują urządzenia na własne potrzeby lub zlecają to 
innym na wyraźne zamówienie i wtedy nie otrzymają wspomnianej dokumentacji. Ale 
zgodnie z prawem w takim przypadku powinni samodzielnie opracować odpowiednią 
dokumentację przed wprowadzeniem maszyny do eksploatacji. Regulują to m.in.: § 3.15 
i 16, § 6.1, § 7.5 § 11.1, § 29.3, § 58, § 59, § 60 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [DzU 2008 r., nr 
199, poz. 1228] czy art. 5.19, art. 45, 47a Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oce-
ny zgodności [DzU 2004 r., nr 204, poz. 2087 ze zm.]. Krótko mówiąc, wykonanie na wła-
sne potrzeby maszyn i urządzeń nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku przeprowa-
dzania kontroli stanu technicznego i to w oparciu o ustaloną procedurę postępowania.

Na podstawie wspomnianego już kilkakrotnie rozporządzenia w sprawie minimal-
nych wymagań:
§ 26. 2. Kontroli […] dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów 

albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.
§ 29. […] pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez 

pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Biorąc pod uwagę powyższe wymaganie, zadano respondentom pytanie o to, kto za-
zwyczaj dokonuje kontroli maszyn w przedsiębiorstwie. Respondentom dano do dyspo-
zycji 5-punktową kafeterię odpowiedzi. Tab. 10. ilustruje uzyskane wyniki.

Tabela 10. Udział liczbowo-procentowy podmiotów prowadzących okresową kontrolę 
wśród organizacji posiadających maszyny przemysłowe

Liczba 
podmiotów 

Udział % z 335

Firma zewnętrzna 166 49,55%

Osoba lub zespół do kontroli maszyn 
i urządzeń powołany przez praco-

dawcę
56 16,72%

Dział utrzymania ruchu lub dział 
techniczny 55 16,42%

nie wiem 15 4,48%

inne 43 12,84%

Ogółem 335 100%
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Analiza wyników wskazuje, że niektórzy z respondentów mijają się z prawdą. Otóż 
z wcześniejszych analiz (rys 23b) wynika, że okresową kontrolę przeprowadza 284 
jednostek. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie odpowiedzi poza odpowiedzią „nie 
wiem”, która jest formą ucieczki respondenta od pytania, okazuje się, że 320 praco-
dawców wskazuje podmiot przeprowadzający okresową kontrolę. Oznaczało by to, że 
w 36 przypadkach nie przeprowadza się kontroli okresowych maszyn, ale wiadomo, 
kto je wykonuje. Wśród tak odpowiadających, a właściwie deklarujących, kto mógłby 
może w przyszłości przeprowadzać okresową kontrolę, 14 respondentów wskazało fir-
mę zewnętrzną, 6 – wskazuje osobę lub zespół powołany przez pracodawcę, 6 – dział 
utrzymania ruchu, a 11 – wskazuje inne osoby i najczęściej jest wskazany pracodawca. 
Ostatnie z wymienionych odpowiedzi dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw mikro, za-
trudniających do 10 pracowników.

Wracając do omówienia wyników zawartych w tab. 10., należy zauważyć, że respon-
denci najchętniej przy dokonywaniu kontroli posiłkują się organizacjami zewnętrz-
nymi. Jeśli natomiast chodzi o odpowiedź, dzięki której respondenci mogą swobodnie 
wskazać inne niż zaproponowane podmioty, to w 32 przypadkach padła odpowiedź, że 
są to pracodawcy/właściciele, w 3 przypadkach – obsługa maszyn, w 2 – konserwator. 
Padły również takie odpowiedzi, jak: producent maszyny, mistrz, a nawet, co chyba jest 
zaskoczeniem i oznaką całkowitej ignorancji, Państwowa Inspekcja Pracy czy Urząd 
Dozoru Technicznego.

Nadmienić tu należy, że jak wynika z kolejnego pytania, jeśli już powołuje się pra-
cowników do przeprowadzenia kontroli, to w większości przypadków powoływano 
ich w formie udokumentowanej (pisemnie). Jest to poziom 53,57% (n=30) spośród 56 
deklarujących, że okresowej kontroli dokonuje osoba lub zespół powołany przez praco-
dawcę. 24 podmioty wprost stwierdziły, że powołanie wspomnianej osoby lub zespołu 
nie dokonano w formie pisemnej, a 2 uchyliły się od odpowiedzi.

2.3.3. Dokumentacja związana z maszynami i urządzeniami technicznymi

Kolejną sferą zainteresowania niniejszych badań jest dokumentowanie różnego typu 
działań dotyczących maszyn i urządzeń na terenie przedsiębiorstwa. Pierwsze z nich 
dotyczy dokumentowania wyników kontroli, o których była mowa we wcześniejszej 
części niniejszego opracowania. Jak wskazuje polskie ustawodawstwo: „pracodawca jest 
obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn 
i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i me-
tody ich usuwania” [DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm., § 40.1.]. Wyniki kontroli „re-
jestruje się i przechowuje do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru 
i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile od-
rębne przepisy nie stanowią inaczej”. Dodatkowo, „jeżeli maszyny są użytkowane poza 
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terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument 
potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.” [DzU 2002 r., nr 191, poz. 
1596, § 28].

Tabela 11. Udział ilościowo-procentowy czasookresu przechowywania dokumentów 
związanych z wynikami kontroli w grupie respondentów posiadających 
maszyny i urządzenia przemysłowe

Liczba lat Liczba podmiotów Udział %

1 10 2,99%

2 10 2,99%

3 16 4,78%

4 6 1,79%

5 120 35,82%

6 5 1,49%

7 4 1,19%

8 3 0,90%

9 3 0,90%

10 30 8,96%

11 2 0,60%

12 5 1,49%

13 1 0,30%

14 1 0,30%

15 4 1,19%

16    2 0,60%

17    3 0,90%

20    4 1,19%

26    1 0,30%

Nie wiem 89 26,57%

Inne 16 4,78%

Ogółem 335 100%
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Jak widać, sfera zarządzania środkami trwałymi w zakresie dokumentowania sta-
nu technicznego maszyn i urządzeń jest w prawie polskim dość precyzyjnie określona. 
Dlatego w badaniach również ten temat znalazł swoje miejsce. Należy przy tej okazji 
podkreślić, że zagadnienie to jest również zagadnieniem szczegółowym i ma za zadanie 
weryfikację wyników badania stopnia przeprowadzania kontroli stanu technicznego 
maszyn i urządzeń oraz wiedzy prawnej respondentów na ten temat. Uzyskane wyniki 
zostały przedstawione w tab. 11.

Z przedstawionych badań (tab. 11) przede wszystkim wynika, że jedynie 120 respon-
dentów, a więc ok. 36% podmiotów posiadających maszyny przemysłowe, prawidłowo 
określiło liczbę lat, podczas których należy archiwizować tego typu dokumenty. Bardzo 
cenną informacją jest również to, że niestety ponad jedna czwarta pracodawców (n=89, 
26,57% z 335) stwierdza wprost, że nie wie, ile lat należy trzymać dokumentacją wyni-
ków kontroli. Odnosząc się do ostatniego wyniku, można dywagować, dlaczego taki stan 
rzeczy ma miejsce. Jest jeszcze grupa respondentów, i to nie mała (n=16, ok. 5% z 335), 
która wyraża nieraz wręcz nie prawdopodobne opinie. Oto niektóre z nich: zawsze, bez-
terminowo czy cały czas, ale i: od początku istnienia albo też takie sformułowania jak: nie 
ma terminu czy nie przechowuje się. Otóż z jednej strony może to oznaczać, że pomimo 
deklaracji w rzeczywistości przedsiębiorstwa nie przeprowadzają kontroli i w związku 
z tym nie prowadzą stosownej dokumentacji. Zapewne część z wymienionych przedsię-
biorstw wykonuje kontrole, ale ich wyników nie dokumentuje. Z pewnością jest duża 
cześć, która uważa, że nie musi prowadzić kontroli, a więc i nie powstaje u nich odpo-
wiednia dokumentacja. Zagłębiając się w relacje odpowiedzi pomiędzy zagadnieniami 
dotyczącymi przeprowadzania okresowych kontroli oraz dokumentowania wspomnia-
nych czynności, należy stwierdzić, że ci, którzy deklarują, że nie prowadzą kontroli, nie 
wiedzą też, jak długo należy przetrzymywać dokumentację. Natomiast ci, którzy de-
klarują, że przeprowadzają różnego rodzaju kontrole, odpowiadali bardzo różnie – tak 
„nie wiem”, jak i prawidłowo, ale i podając przeróżne czasookresy archiwizowania tego 
typu dokumentów – od jednego roku, przez co rok do 17, 20 i 26 lat. Jak wcześniej wspo-
mniano, poruszone zagadnienie jest w pewnym stopniu pytaniem o wiedzę respondenta, 
a nieprzeprowadzanie kontroli nie zwalnia pracodawców z wiedzy na ten temat. Obna-
ża ono nie wielką wiedzę przedsiębiorców nie tylko na temat obowiązków pracodawcy 
w zakresie dokumentowania kontroli, ale w ogóle wiedzy prawnej na temat obowiązków 
pracodawcy dotyczącej maszyn i urządzeń technicznych. Wcześniejsze wyniki (niekiedy 
dobre) stawia natomiast pod dużym znakiem zapytania.

Bardzo interesującym zagadnieniem jest to, czy w przedsiębiorstwach dokumentuje 
się czynności związane z przeglądami technicznymi, remontami i naprawami maszyn 
i urządzeń. Tak sformułowane pytanie miało za zadanie z jednej strony sprawdzić, czy 
w firmach prowadzi się wspomniane czynności, gdyż jeśli jest dokumentacja, to wcze-
śniej najprawdopodobniej przeprowadzono jedno z wymienionych działań, z drugiej 
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zaś fakt dokumentowania czynności świadczy o poziomie kultury zarządzania bezpie-
czeństwem w firmie. 

W prawodawstwie polskim nie mówi się wprost o tym, jak często i jakie konkretnie 
czynności powinny być wykonane. Nie mówi się również, że z tego typu działań należy 
prowadzić dokumentację. Mówi się natomiast ogólnie, że: „maszyny i inne urządzenia 
techniczne […] powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny […]  przez cały 
okres ich użytkowania”. A w dalszej części tego samego paragrafu zwraca się uwagę 
ogólnie, że: „montaż, demontaż i eksploatacja maszyn, w tym ich obsługa powinny 
odbywać się przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergono-
mii, uwzględniających instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej” [DzU 
z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm., § 51. u. 1. i u. 2]. W innym miejscu tego samego rozpo-
rządzenia można znaleźć tekst, że: jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja ma-
szyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – pracodawca 
powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważ-
nionych i posiadających odpowiednie przygotowanie” [DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 
ze zm., § 61. u. 1]. Wyniki badań dotyczące prowadzenia dokumentacji potwierdzającej 
dokonane przeglądy, remonty i naprawy zostały zamieszczone na rys. 26.

Rysunek 26. Udział liczbowy podmiotów prowadzących dokumentację potwierdzającą 
dokonane przeglądy techniczne, remonty i naprawy maszyn i urządzeń 
technicznych

Analizując wyniki badań, należy zauważyć, że są zbieżne z wynikami uzyskanymi 
w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli maszyn przemysłowych (por. rys. 
23b). Wynika z nich, że w ok. 86% (n=289) organizacji, które posiadają maszyny przemy-
słowe, dokonują przeglądów, remontów czy napraw urządzeń technicznych. Dokonując 
selekcji danych, stwierdzono, że spośród 284 podmiotów, które deklarują dokonywanie 
kontroli okresowych, 289 jednostek deklarujących prowadzenie dokumentacji z prze-
glądów technicznych, remontów i napraw, aż 260 firm odpowiedziało pozytywnie jedno-
cześnie na obydwa wspomniane działania. Ale zestawiając z powyższymi wartościami 
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liczbę pracodawców, którzy deklarowali opracowanie udokumentowanych zasad okre-
sowych kontroli w liczbie 193 (rys. 25), można mieć wiele wątpliwości co do prawdziwo-
ści uzyskanych wyników (zagadnienie to było weryfikacją wyników badań w zakresie 
prowadzenia kontroli okresowych).

Następnym zagadnieniem niniejszych badań w zakresie dokumentowania różnego 
typu działań dotyczących maszyn i urządzeń przemysłowych jest kwestia posiadania 
udokumentowanych instrukcji ich użytkowania. Bezwzględnie na stan bezpieczeństwa 
pracowników bardzo duży wpływ ma wiedza na temat prawidłowego korzystania 
z parku maszynowego, zagrożeń, sytuacji awaryjnych i wiele innych. Kluczową osobą 
w tym względzie jest pracodawca. Potwierdzeniem ww. tez jest wiele zapisów w pra-
wodawstwie polskim, nieraz bardzo szczegółowych. Stwierdza się w nim mianowicie, 
że: „pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach związanych z ma-
szynami znajdującymi się w miejscu pracy lub jego otoczeniu oraz wszelkich zmianach 
w nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na bez-
pieczeństwo maszyny, nawet gdy pracownicy bezpośrednio nie użytkują tych maszyn” 
[DzU 2002 r., nr 191, poz. 1596, § 31]. 

Wspomniana wiedza najczęściej nabywana jest przez pracownika na szkoleniach 
wstępnych i okresowych, które odbywają się na stanowiskach pracy, i które są wymo-
giem prawnym. Gdyż jak wiadomo: „pracodawca powinien podjąć niezbędne działania, 
aby pracownicy: 1) użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie 
bezpiecznego ich użytkowania; 2) wykonujący naprawy, modernizację, konserwację 
lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.” [DzU 2002 r., 
nr 191, poz. 1596, § 32]. 

Podstawowym źródłem wiedzy zaś są instrukcje dotyczące użytkowania urządzeń 
technicznych. Ponadto na podstawie wielokrotnie wspomnianego rozporządzenia, 
gdzie w § 30. u. 1. stwierdza się, że: „pracodawca powinien zapewnić pracownikom do-
stęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn”. Da-
lej ustawodawca nakazuje, aby: „instrukcje zawierały co najmniej informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie: 
1) warunków użytkowania maszyn; 
2) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych; 
3) praktyki użytkowania maszyn” [DzU 2002 r., nr 191, poz. 1596, § 30. u. 2.]. 

Na koniec § 30. wspomnianego aktu prawnego podkreśla się, że „instrukcje powinny 
być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą”. 

W innym rozporządzeniu [DzU 2008 r., nr 199, poz. 1228, § 58 i 59] w odniesieniu 
do instrukcji maszynowych mówi się, że: „maszyna wprowadzana do obrotu lub odda-
wana do użytku musi być wyposażona w instrukcje […] treść instrukcji, oprócz opisu 
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do 
przewidzenia niewłaściwe użycie. W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego 
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stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożli-
wiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej”. A dalej: „Instrukcje powinny 
zawierać co najmniej następujące informacje: 
1. nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela; 
2. określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem nu-

meru seryjnego; 
3. deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności 

WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający 
numer seryjny i podpis; 

4. ogólny opis maszyny; 
5. rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i na-

prawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania; 
6. opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy; 
7. opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem; 
8. ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak 

to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce; 
9. instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposo-

by mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna 
być zamontowana; 

10. dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań; 
11. dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, 

instrukcje dotyczące szkolenia operatorów; 
12. informacje dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecz-

nej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochron-
nych; 

13. dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych 
przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej; 

14. podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie; 
15. warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, 

transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii; 
16. określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z po-

daniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osob-
nego transportu; 

17. sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano 
funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblo-
kowania urządzenia; 

18. opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użyt-
kownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji; 

19. instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, 
w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności; 
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20. specyfikacje części zamiennych, jakie maja zostać użyte, jeżeli maja one wpływ na 
zdrowie i bezpieczeństwo operatorów; 

21) parametry dotyczące emisji hałasu […]; 
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowa-

nia niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby na-
rażone, w szczególności gdy maja wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia 
medyczne”. 

W kolejnym akcie prawnym, jakim jest Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy w § 41, u. 1 i 2, mówi się o tym, że „pracodawca 
jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące 

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac 
związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowni-
ków; 

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 
4) udzielania pierwszej pomocy”, a w dalszej części tego samego paragrafu, uzupeł-

niając powyższe stwierdza się, że „instrukcje […] powinny w sposób zrozumiały 
dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczę-
ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności 
do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awa-
ryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje 
dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i prepa-
ratów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charak-
terystyki tych substancji i preparatów”.

Jak widać z powyższego, temat instruktażu oraz posiadania i udostępniania instruk-
cji pracownikom w prawodawstwie zajmuje bardzo wysoką pozycję. Jest to bowiem je-
den z podstawowych elementów polityki prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie. 
W niniejszych badaniach został on również uwzględniony. Choć wszystko zaczyna się 
od wiedzy. Jeśli więc tak jest, to aby można było mieć pewność co do tego, że posiada 
się wszystkie instrukcje, w pierwszej kolejności należy mieć zinwentaryzowane sta-
nowiska pracy, w tym posiadające maszyny i urządzenia techniczne. Potwierdzeniem 
powyższego faktu jest posiadanie udokumentowanej listy/wykazu instrukcji użytko-
wania dla maszyn i urządzeń. Wyniki badań w zakresie posiadania przez pracodawców 
udokumentowanej listy instrukcji oraz udokumentowanych instrukcji użytkowania 
maszyn przedstawiono na rys. 27.
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Rysunek 27. Udział liczbowo-procentowy posiadania przez organizacje 
udokumentowanego wykazu instrukcji oraz udokumentowanych instrukcji 
maszyn wśród posiadaczy maszyn i urządzeń przemysłowych

Obserwując wyniki zaprezentowane na rys. 27., należy zauważyć, że o ile blisko 95% 
ankietowanych (n=318 z 335) deklaruje posiadanie udokumentowanych instrukcji 
użytkowania maszyn i urządzeń przemysłowych, to już jedynie nieco ponad połowa re-
spondentów (n=180 z 335) w pełni kontroluje stan posiadanej dokumentacji, przyznając 
się do posiadania listy/wykazu tychże instrukcji. Jeżeli uznać, że wyniki są prawdziwe, 
to należy wysnuć wniosek (z dużą dozą prawdopodobieństwa), że w wielu podmiotach 
pracodawcy nie posiadali instrukcji na każdym stanowisku. Natomiast przechodząc 
do pytania weryfikującego powyższe zagadnie, łatwo sprawdzalnego przez ankietera 
i świadczącego o kulturze zarządzania w organizacji (pytanie o wykaz instrukcji), wy-
chodzi na jaw, że niestety temat instrukcji traktowany jest w organizacji po macosze-
mu, a niektóre z wymaganych instrukcji, trzyma się jedynie na wypadek ewentualnej 
kontroli, a nie po to by służyły faktycznie pracownikom.
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2.4. Czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla  
zdrowia lub życia

2.4.1. Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne
Likwidacja lub ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodli-

wych i uciążliwych na pracownika powinny być podstawową zasadą działania zarówno 
samych pracodawców, jak i wspomagających go służb bhp. Każdy z tych czynników po-
winien być analizowany pod kątem oddziaływania na organizm człowieka oraz moż-
liwości eliminacji lub ograniczenia jego negatywnego wpływu. Na pracodawcy ciążą 
ustawowe obowiązki w tym zakresie, między innymi zgodnie z art. 220 §1 Kodeksu 
pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.]: „Niedopuszczalne jest stosowanie mate-
riałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości 
dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych”. 

Decydujący jest tutaj kontakt pracownika z tymi czynnikami, przekroczenie do-
puszczalnych stężeń i natężeń tych czynników, a także czas narażenia. Całość defi-
niowana jako narażenie zawodowe winna być podstawą podejmowanych działań, ob-
niżających prawdopodobieństwo lub częstość występowania niekorzystnych zmian, 
czyli obniżenia ryzyka zawodowego. Można dokonywać różnych klasyfikacji czynni-
ków. Klasyczny podział obejmuje; czynniki niebezpieczne (urazowe) – które działając 
na człowieka mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy) oraz czynniki szkodliwe 
i uciążliwe – działające na pracownika przez okres dłuższy, mogące spowodować ob-
niżenie sprawności fizycznej i psychicznej pracownika lub zmiany w stanie zdrowia, 
wywołując w ostateczności choroby zawodowe. W grupie czynników szkodliwych 
i niebezpiecznych znajdują się czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizycz-
ne oraz społeczne. Jako, że w polskim prawie w stosunku do czynników chemicznych 
oraz biologicznych znajduje się wiele zapisów i regulacji, badaną grupę respondentów 
poddano analizie ze względu na poziom świadomości w zakresie występowania tych 
czynników w środowisku pracy oraz zbadano podstawowe wymogi formalnodoku-
mentacyjne w tym zakresie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynni-
ków chemicznych [DzU nr 11, poz. 86 z 2005 r.) § 2: „Pracodawca jest obowiązany do 
ustalenia, czy w środowisku pracy występuje czynnik chemiczny stwarzający zagro-
żenie oraz do dokonania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego 
przez czynnik chemiczny”.

Szczególne zagrożenia, a tym samym wymagania prawne związane są z substancjami 
i preparatami niebezpiecznymi. Art. 221 znajduje tu zastosowanie: 
„§ 2 Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych 
preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów 
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oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym 
działaniem, pożarem lub wybuchem”. 
§ 4. „Zasady klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych pod względem zagrożeń 
dla zdrowia lub życia, wykaz substancji niebezpiecznych, wymagania dotyczące kart 
charakterystyki substancji lub preparatów niebezpiecznych oraz sposób ich oznakowa-
nia określają odrębne przepisy”.

Przepisy, o których mowa, to Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i pre-
paratach chemicznych [DzU nr 11 poz. 84 z późn. zm.] oraz akty wykonawcze m.in.: Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem [DzU nr 201, poz. 1674]. 

Prawie wszyscy ankietowani posiadali wiedzę odnośnie występowania na terenie 
firmy niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. Rozkład ilościowy i pro-
centowy uzyskanych odpowiedzi przedstawia rysunek 28. 

Rysunek 28. Struktura odpowiedzi w zakresie występowania w zakładzie niebezpiecznych 
substancji i preparatów.

Znacząca liczba ankietowanych (n=784; 39,20%) stwierdziła, że rzeczywiście w za-
kładach występują substancje i preparaty niebezpieczne. Osób nieposiadających żadnej 
wiedzy lub uchylających się od odpowiedzi było stosunkowo niewiele 0,25% (n=5). Były 
to w głównej mierze firmy mikro, zatrudniające do 10 pracowników. Pozostali zdecy-
dowanie zaprzeczyli, ażeby na terenie ich firmy występowały niebezpieczne substancje 
i preparaty chemiczne. 
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W związku z wytypowaniem czynników niebezpiecznych na pracodawcy ciążą do-
datkowe obowiązki. Dlatego też grupę podmiotów, które udzieliły pozytywnej odpo-
wiedzi w pytaniu poprzednim (n=784), zweryfikowano pod kątem wymogów zawar-
tych w cytowanym wcześniej art. 221 § 2. Kodeksu pracy.

Pierwsze warunkowe pytanie dotyczyło wykazu niebezpiecznych substancji i prepa-
ratów. Wyniki przedstawia tabela 12.

Tabela 12. Wykaz niebezpiecznych substancji i preparatów istniejących w firmie.

Czy w firmie znajduje się wykaz 
substancji i preparatów

n % udział

tak 340 43,37%

nie 423 53,95%

nie wiem 21 2,68%

suma 784 100,00%

Wśród ankietowanych zaledwie 340 przedsiębiorców (43,37%) wskazało, że posiada 
wykaz niebezpiecznych substancji chemicznych. Trudno się spodziewać, że pracodaw-
cy bez posiadania stosownego wykazu będą w stanie ocenić i sklasyfikować czynniki 
chemiczne do poszczególnych grup ryzyka i zaplanować stosowne działania zapobie-
gawcze, zmniejszające stopień narażenia pracowników. 

W kolejnym pytaniu zapytano pracodawców o posiadanie przez nich kart charak-
terystyk substancji niebezpiecznych. Karta charakterystyki substancji stanowi zbiór 
informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz zasadach 
i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Ma ona wymiar praktyczny, ponieważ jest 
przeznaczona dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożli-
wienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeń-
stwa oraz ochrony zdrowia pracowników i środowiska naturalnego. Ponadto karta 
charakterystyki umożliwia pracodawcom ocenę ryzyka zawodowego wynikającego 
z ich zastosowania. Karta charakterystyki może być dostarczana w formie pisemnej lub 
w formie przekazu elektronicznego albo na elektronicznych nośnikach danych, jeżeli 
pracodawca ma odpowiednie środki do jej przejęcia w takiej postaci. 

Bez względu na formę kart, respondentów zapytano jedynie o fakt ich posiadania. 
Wyniki uzyskanych odpowiedzi przedstawia tabela 13.
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Tabela 13. Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych

Czy w firma posiada karty 
charakterystyki substancji

n % udział

tak 355 45,28%

nie 406 51,79%

nie wiem 23 2,93%

suma 784 100,00%

Struktura uzyskanych odpowiedzi jest podobna, niespełna 45,28% (n=355) przed-
siębiorców deklaruje posiadanie stosownych kart charakterystyki substancji i prepa-
ratów niebezpiecznych.

Jak wspomniano wszystkie niebezpieczne substancje i preparaty muszą być łatwo 
identyfikowalne, zatem powinny być w sposób widoczny oznakowane. Problem odpo-
wiedniego oznakowania jest istotny zwłaszcza przy zakupie substancji w dużych ilo-
ściach (beczkach, kontenerach), a następnie porcjowania do mniejszych pojemników. 
Do oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów stosuje się znaki 
ostrzegawcze oraz napisy umieszczane na opakowaniu. W kolejnym pytaniu zapytano 
ankietowanych o tą kwestię. Wyniki zamieszczono w tabeli 14.

Tabela 14. Właściwe oznakowanie substancji i preparatów niebezpiecznych

Czy substancje są właściwie 
oznakowane

n % udział

tak 737 94,01%

nie 37 4,72%

nie wiem 10 1,28%

suma 784 100,00%

Zdecydowana większość pracodawców (n=737; 94,01%) twierdzi, że użytkowane 
w firmach niebezpieczne substancje i preparaty są należycie oznakowane. Jedynie 10 
badanych (1,28%) uchyliło się od odpowiedzi.

Cytowany wcześniej art. 220. § 1. Kodeksu pracy [DzU 1998 r. nr 21, poz. 94 z poźn. 
zm.] wymaga od pracodawcy określenia stopnia szkodliwości występujących w środo-
wisku pracy substancji szkodliwych i niebezpiecznych. Rzetelnie dokonana ocena sta-
nowi podstawę do określenia poziomu ryzyka na wybranym stanowisku, a co za tym 
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idzie, podjęte działania profilaktyczne mogą okazać się rzeczywiście skuteczne. Wie-
dzę respondentów zweryfikowano kolejnym pytaniem, którego wyniki zamieszczono 
w tabeli 15.

Tabela 15. Ocena stopnia szkodliwości substancji

Czy dokonuje się oceny stopnia 
szkodliwości substancji

n % udział

tak 264 33,67%

nie 470 59,95%

nie wiem 50 6,38%

suma 784 100,00%

Pytanie to sprawiło ankietowanym nieco więcej problemów. W grupie badanych pod-
miotów, 1/3 (n=264; 33,67%) deklaruje dokonywanie oceny stopnia szkodliwości wy-
korzystywanych niebezpiecznych substancji i preparatów, a 50 ankietowanych (6,38%) 
nie ma wiedzy w tym temacie.

Aby podsumować wyniki badań w zakresie przestrzegania przepisów prawa przez 
pracodawców użytkujących niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne, dokona-
no zestawienia zbiorczego wszystkich uzyskanych odpowiedzi. Wyniki zilustrowano 
na rysunku 29.

5,04%

38,26%
10,19%

9,97%
26,35%

Rysunek 29. Liczba poprawnych odpowiedzi w zakresie niebezpiecznych substancji 
i preparatów chemicznych.

Ponad 5% analizowanej w tym aspekcie grupy 784 przedsiębiorców, nie odpowie-
działo twierdząco na żadne z postawionych 4 pytań szczegółowych, co oznacza że ma-
jąc czynniki niebezpieczne na terenie firmy, nie przestrzegają żadnych dodatkowych 
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wymagań prawnych. Widać substancje te nie stanowią w ich ocenie szczególnego za-
grożenia dla zdrowia i życia pracowników, lub lekceważą ten problem całościowo. Gru-
pę tą reprezentują niemal w całości firmy zatrudniające do 10 pracowników.

Jedynie 230 podmiotów (29,33%) badanej grupy odpowiadając pozytywnie na 
wszystkie pytania, można uważać za funkcjonujące zgodnie z prawem.

2.4.2. Czynniki biologiczne
Nieodłącznym składnikiem środowiska życia człowieka, w tym środowiska pracy, są 

żywe organizmy. Skutki jakie one wywierają, mogą być korzystne, obojętne lub nieko-
rzystne. Czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy niekorzystnie oddzia-
ływają na pracownika, stwarzając zagrożenia biologiczne. W związku z rozwojem rol-
nictwa, przemysłu, przetwórstwa spożywczego, biotechnologii, zagrożenia te stają się 
coraz powszechniejsze i coraz częściej rozpoznawane jako choroby zawodowe. Szkodli-
we czynniki biologiczne obejmują drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, 
jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetyczne-
go, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną 
zakażenia, alergii lub zatrucia.

Zgodnie z art. 2221 Kodeksu pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.].
„§ 1 W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodli-

wych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminu-
jące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy 
odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,

§ 2 Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szko-
dliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich 
pracach”.

Pracodawca jest obowiązany do stosowania na warunkach określonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo narażonych na te czynniki [DzU nr 217, poz. 1833 z późn. zm.] wszelkich 
dostępnych środków eliminujących narażenia lub ograniczających stopień tego nara-
żenia.

Ankietowani zapytani o występowanie czynników biologicznych udzielili odpowie-
dzi, których strukturę ilościowo-procentową przedstawia tabela 16.

Zdecydowana większość badanych (n=1912; 95,60%) zaprzeczyła jakoby na terenie 
firmy występowały czynniki biologiczne. Stosunkowo mała grupa przedsiębiorców 
(n=72; 3,60%) zgłosiła fakt występowania tychże czynników. Były to głównie placówki 
ochrony zdrowia (n=20).
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Tabela 16. Rozkład ilościowy i procentowy firm deklarujących występowanie czynników 
biologicznych w środowisku pracy.

Występowanie w zakładzie 
czynników biologicznych

n udział %

Tak 72 3,60%

Nie 1912 95,60%

Nie wiem 16 0,80%

suma 2000 100,00%

Jak wiadomo, na podstawie rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biolo-
gicznych [DzU nr 81, poz. 716], prace narażające pracowników na działanie czynników 
biologicznych, związane są głównie z produkcją żywności, rolnictwem, kontaktem ze 
zwierzętami, pracą w jednostkach ochrony zdrowia, laboratoriach klinicznych, wete-
rynaryjnych lub diagnostycznych, pracą w zakładach gospodarki odpadami, w oczysz-
czalniach ścieków. Podane statystyki pokazują, że tylko część przedsiębiorstw, z branż, 
w których na pewno występują zagrożenia biologiczne, zadeklarowało, że takowe czyn-
niki identyfikują w środowisku pracy. 

Szkodliwe czynniki biologiczne w zależności od możliwości wywołania chorób u ludzi 
dzielą się na 4 grupy zagrożenia. Prowadzenie rejestru dotyczy czynników zakwalifi-
kowanych do 3 oraz 4 grupy zagrożenia. Respondenci, którzy zidentyfikowali czynniki 
biologiczne (n=72), zapytani zostali ogólnie o wykaz czynników, gdyż bez niego trudno 
sobie wyobrazić kontrole nad pracami i pracownikami zatrudnionymi w narażeniu na 
te czynniki. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Wykaz niebezpiecznych czynników biologicznych w badanych podmiotach.

Wykaz czynników biologicznych n udział %

Tak 37 51,39%

Nie 33 45,83%

Nie wiem 2 2,78%

suma 72 100,00%

Zaledwie 1/2 (n=37; 51,39%) badanych posiada wykaz czynników biologicznych, 
druga połowa (n=33; 45,83%) przyznaje, iż takiego rejestru w firmie nie ma. 

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach, gdzie występują czyn-
niki biologiczne, wymaga między innymi określenia stopnia i czasu narażenia, dlatego 
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też w kolejnym pytaniu zweryfikowano wiedzę respondentów odnośnie oceny stopnia 
szkodliwości tych czynników. Wyniki zamieszczono w tabeli 18.

Tabela 18. Ocena stopnia szkodliwości czynników biologicznych

Ocena stopnia szkodliwości 
czynników biologicznych

n udział %

Tak 31 43,06%

Nie 34 47,22%

Nie wiem 7 9,72%

suma 72 100,00%

W zasadzie ci sami respondenci, którzy w poprzednim pytaniu udzielili odpowiedzi 
pozytywnej, również wypowiedzieli się w podobny sposób. Grupa podzieliła się na po-
łowę tych, którzy dokonują oceny stopnia szkodliwości czynników biologicznych, oraz 
tych, którzy tego nie robią.

2.4.3 Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie jonizujące to promieniowanie elektromagnetyczne (np. rentgenow-

skie lub gamma) oraz promieniowanie korpuskularne (np. promieniowanie α i β), zdol-
ne do wywołania jonizacji substancji, przez którą przechodzi. W związku z narażeniem 
pracowników na tego typu czynniki na pracodawcy spoczywa obowiązek wynikający 
z art. 223 Kodeksu pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.] § 1. „Pracodawca jest 
obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym 
ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy”.

Przedsiębiorcy zapytani o fakt występowania tego rodzaju promieniowania, odpo-
wiedzieli zgodnie z rozkładem przedstawionym na rysunku 30.

Blisko w co 20 podmiocie (n=90; 4,50%), jak deklarują ankietowani, występuje pro-
mieniowanie jonizujące. Do grupy tej należą podmioty reprezentujące różne profile dzia-
łalności. O ile zrozumiałe jest, że w grupie tej znalazły się firmy z sektora związanego 
z ochroną zdrowia, gdzie mogą występować zagrożenia zawodowe na promieniowanie 
jonizujące występuje w radiologii klinicznej zarówno przy badaniach, jak i radioterapii, 
jednak w innych przypadkach np. handel, naprawy, finanse, wskazania te traktować 
należy jako dość przypadkowe, świadczące raczej o braku wiedzy i znajomości pojęcia 
promieniowania jonizującego, niż jak na pierwszy rzut oka można by sądzić, wysokiej 
świadomości pracodawców. Narażenie zawodowe na promieniowanie jonizujące ma bo-
wiem dość ograniczony zakres występowania.
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Rysunek 30. Struktura odpowiedzi w zakresie występowania w zakładzie promieniowania 
jonizującego pochodzenia naturalnego lub sztucznego.

2.4.4. Czynniki rakotwórcze i mutagenne
Powołując się na Kodeks pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.] 
Art. 222. „§ 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie 

substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rako-
twórczym lub mutagennym, pracodawca zastępuje te substancje, preparaty, czynniki 
lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne dostępne 
środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osią-
gnięć nauki i techniki.

§ 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami, prepa-
ratami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mu-
tagennym, a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach”.

W badaniach sprawdzono również wiedzę pracodawców w tym zakresie. W tabeli 19 
zamieszczono wyniki odnoszące się do występowania w podmiotach prac w kontakcie 
z tymi czynnikami.

Tabela 19. Występowanie w badanych podmiotach prac związanych z czynnikami 
rakotwórczymi i mutagennymi.

Występowanie czynników 
rakotwórczych i mutagennych

n udział %

Tak 155 7,75%

Nie 1836 91,80%

Nie wiem 9 0,45%

suma 2000 100,00%
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Występowanie tych niebezpiecznych czynników zgłosiło zaledwie 7,75% ankietowa-
nych (n=155), w zasadzie reszta badanych takiego problemu nie ma. W odniesieniu do 
grupy tych 155 podmiotów rozszerzono pytanie o posiadanie w firmie stosownej do-
kumentacji, tj. rejestru prac w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. 
Wyniki przedstawia rysunek 31.

Rysunek 31. Struktura odpowiedzi odnośnie posiadania w badanych podmiotach wykazu 
prac z narażeniem na czynniki rakotwórcze i mutagenne.

Blisko 2/3 badanej grupy (n=101; 65,16%) deklaruje posiadanie wymaganych pra-
wem rejestrów, natomiast do niezgodności z prawem przyznało się 50 pracodawców, co 
stanowi 32,25% grupy.

2.4.5. Prace szczególnie niebezpieczne
Prace szczególnie niebezpieczne to prace, gdzie ryzyko wypadkowe jest większe 

niż przy pracach innego rodzaju. Pracom szczególnie niebezpiecznym poświęcony jest 
cały rozdział 6 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp [tj. DzU nr 169, poz. 
1650 z 2003 r. z późn. zm.]. Zgodnie z § 80. 2. „Pracodawca jest obowiązany do ustalenia 
i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie 
pracy”. 

Badani pracodawcy w pierwszym pytaniu zapytani zostali o to, czy w firmie wyko-
nywane są prace z kategorii szczególnie niebezpiecznych. Wyniki przedstawiono na 
rysunku 32.
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Rysunek 32. Struktura odpowiedzi w zakresie wykonywania przez pracowników prac 
szczególnie niebezpiecznych.

Jednie 15,20% (n=304) ankietowanych twierdząco odpowiedziało na postawione py-
tanie uważając, iż w przedsiębiorstwie występują prace związane ze szczególnymi za-
grożeniami kwalifikowane jako szczególnie niebezpieczne. W zasadzie pozostała grupa 
(n=1695; 84,57%) takich prac w swoich firmach nie rozpoznaje. 

Co prawda w każdym sektorze prace szczególnie niebezpieczne mogą występować, 
jednak biorąc pod uwagę klasyfikację prac szczególnie niebezpiecznych, według cyto-
wanego rozporządzenia tj. roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe 
prowadzone, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w in-
nych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów nie-
bezpiecznych czy też prace na wysokości, wydawać by się mogło, że sektor budownictwa 
powinien w znaczący sposób wychodzić na plan pierwszy. Jedynie 122 firmy budowlane 
spośród 211 podmiotów tej branży uczestniczących w badaniu zadeklarowało, że prace 
szczególnego ryzyka w firmach są wykonywane. 

Pytanie poprzednie, dla grupy 304 firm warunkowo rozwinięto o wykaz tychże prac, 
który jak cytowano wymagania prawne winien być w firmach prowadzony. Ankietowa-
ni niestety często takiego wykazu nie posiadają. Uzyskane wyniki zamieszczono w ta-
beli 20.

Blisko 2/3 badanej grupy (n=186; 61,18%) deklaruje posiadanie wykazu prac szcze-
gólnie niebezpiecznych, niespełna 5% (n=15; 4,93%) nie ma wiedzy na ten temat. Można 
zatem wnioskować, że co najmniej 1/3 firm nie przestrzega podstawowych przepisów 
wynikających ze szczególnego nadzoru nad tymi pracami (por. tab. 20).
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Tabela 20. Struktura odpowiedzi odnoszących się do wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych w badanych podmiotach.

Wykaz prac szczególnie 
niebezpiecznych w firmie

n % udział

tak 186 61,18%

nie 103 33,88%

nie wiem 15 4,93%

 suma 304 100,00%

2.4.6. Prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
Ostatnim obszarem w tym bloku tematycznym objętym analizą, było zagadnienie do-

tyczące prac, które ze względu na swój charakter i znaczące zagrożenia winny być wy-
konywane przez co najmniej dwie osoby. Spośród wszystkich podmiotów ponad 20% 
(n=428) deklaruje, że takie prace są w firmach wykonywane. Uzyskane wyniki przed-
stawiono w ujęciu ilościowym i procentowym w tabeli 21.

Tabela 21. Struktura odpowiedzi w aspekcie prowadzenia przez ankietowane firmy 
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby.

Wykaz prac wykonywanych przez 
co najmniej 2 osoby

n udział %

Tak 428 21,40%

Nie 1570 78,50%

Nie wiem 2 0,10%

suma 2000 100,00%

Firmy, w których te prace są rozpoznane (n=428; 21,40%), reprezentują w 80% sek-
tor budownictwa. Należy ponadto zauważyć, że istnieje związek pomiędzy zidentyfiko-
wanymi pracami szczególnie niebezpiecznymi, opisanymi w poprzednim podrozdziale, 
a pracami wykonywanymi przez co najmniej 2 osoby. 

W ostatnim pytaniu uzupełniającym zweryfikowano wiedzę badanych, czy w związ-
ku z występującymi pracami, które powinny być wykonywane przez dwie osoby, spra-
wowany jest szczególny nadzór i prowadzony jest firmach wykaz tych prac. Spośród 
428 respondentów, których to pytanie w istocie dotyczyło, 186 deklaruje posiadanie 
takiego wykazu, a 15 przedsiębiorców nie ma wiedzy na ten temat.
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Na koniec należy podkreślić, że według Kodeksu pracy tj. Art. 283. § 1. 
„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując 

pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto: 5) wbrew obowiązkowi stosuje: a) materiały i pro-
cesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia 
pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych, b) substancje 
i preparaty chemiczne nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfi-
kację, c) niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nieposiadające 
kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich 
szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 z poźn. 
zm.].

Analizowany obszar wykazał, że szkodliwe czynniki chemiczne i inne, nie stanowią 
dla pracodawców istotnego elementu w szeroko rozumianym obszarze bhp. Trudno 
w takiej sytuacji spodziewać się celowych, co więcej skutecznych działań ogranicza-
jących narażenie pracowników na działanie tych czynników. Należy mieć nadzieję, że 
ustawowe kary nakładane przez jednostki państwowego nadzoru nad warunkami pra-
cy, skłonią przedsiębiorców do potraktowania prac związanych ze szczególnymi zagro-
żeniami chemicznymi, biologicznymi i innymi priorytetowo.

2.5. Profilaktyczna ochrona zdrowia 

2.5.1. Ryzyko zawodowe i jego ocena 
Najważniejszym elementem w profilaktyce wypadkowej jest rzetelnie przeprowa-

dzona ocena ryzyka zawodowego. Obowiązek dokonywania tejże oceny spoczywa na 
pracodawcy. Ten wymóg ustawowy wynika z art. 226 Kodeksu pracy i dotyczy każdego 
stanowiska pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.] tj.: „Pracodawca: 1) ocenia 
[...] ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki 
profilaktyczne zmniejszające ryzyko”.

Dlatego też zapytano respondentów o stanowiska, dla których sporządzono ocenę 
ryzyka zawodowego. Strukturę odpowiedzi przedstawia tabela 22.
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Tabela 22. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi dotyczących oceny ryzyka 
zawodowego.

Czy sporządzono ocenę ryzyka 
zawodowego?

n udział %

Tak 963 48,15%

Nie 274 13,70%

Nie wiem 180 9,00%

Nie dotyczy 583 29,15%

suma 2000 100,00%

Zaledwie niespełna połowa badanych przedsiębiorców (n=963) deklaruje dokonanie 
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach. 274 pracodawców (13,70%) ma świado-
mość i przyznaje się, iż nie oszacowano w firmie ryzyka zawodowego, a co 11 ankieto-
wany (n=180; 9,00%) nie ma wiedzy w tym temacie. Statystyki te są porażające, zwłasz-
cza w kontekście dużej liczby odpowiedzi „nie dotyczy” (n=583; 29,15%). Przyglądając 
się „negatywnym” przypadkom respondentów, dokonano analizy w zależności od wiel-
kości firmy. Dane przedstawia tabela 23.

Jak widać w tabeli 23, we wszystkich trzech odpowiedziach zdecydowanie na plan 
pierwszy wysuwają się podmioty najmniejsze zatrudniające do 10 pracowników. Oce-
ny ryzyka nie przeprowadzono również w firmach zatrudniających powyżej 100 osób 
(n=2), gdzie jak wiadomo, „na stałe” powinny funkcjonować służby bhp, wspomagające 
pracodawców w ocenie ryzyka zawodowego. W przypadku firm największych, zatrud-
niających powyżej 600 osób, 3 ankietowani udzielili odpowiedzi „nie wiem”. Ponieważ 
pytania z metryczki umożliwiają kategoryzowanie badanych respondentów według 
różnych kryteriów, grupę tych „negatywnych” przedsiębiorstw przeanalizowano pod 
kątem systemowego zarządzania. Wyniki przedstawia rysunek 33.
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Tabel 23. Struktura według wielkości firmy dla grupy respondentów, którzy nie dokonali 
oceny ryzyka zawodowego, nie mają wiedzy bądź ich to zagadnienie nie 
dotyczy.

Odpowiedź
wielkość 

firmy
n % udział

% udział w 
grupie 2000

nie

1-10 251 91,61% 12,55%

11-20 14 5,11% 0,70%

21-49 6 2,19% 0,30%

50-100 1 0,36% 0,05%

101-249 2 0,73% 0,10%

250-600 0 0,00% 0,00%

pow. 600 0 0,00% 0,00%

 suma 274

nie wiem

1-10 130 72,22% 6,50%

11-20 26 14,44% 1,30%

21-49 9 5,00% 0,45%

50-100 8 4,44% 0,40%

101-249 4 2,22% 0,20%

250-600 0 0,00% 0,00%

pow. 600 3 1,67% 0,15%

 suma 180

nie dotyczy

1-10 538 92,28% 26,90%

11-20 29 4,97% 1,45%

21-49 12 2,06% 0,60%

50-100 2 0,34% 0,10%

101-249 2 0,34% 0,10%

250-600 0 0 0

pow. 600 0 0 0

 suma 583
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Rysunek 33. Wdrożone systemy zarządzania w grupie przedsiębiorstw które udzieliły 
negatywnych odpowiedzi w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

Jak widać, wśród firm, które niepomyślnie przeszły badanie ryzyka zawodowego, 50 
podmiotów (4,82% tej grupy) ma wdrożony system zarządzania. To niewiarygodne, że 
najwyższe kierownictwo, które powinno być zaangażowane we wdrożenie, funkcjono-
wanie i kontrolowanie systemów, wynikające z postanowień stosownych aktów nor-
matywnych, przyznaje się otwarcie, czy też w ogóle nie ma świadomości, iż obowiązek 
prawny dokonania oceny ryzyka zawodowego ich dotyczy. Punktem wyjścia do wdro-
żenia jakiegokolwiek systemu zarządzania jest spełnienie wymagań prawnych, co za-
pewne znajduje swoje odzwierciedlenie w politykach firm. Co więcej w normach serii 
ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 wymagana jest udokumentowana procedura postę-
powania z wymaganiami prawnymi. Z powodzeniem można wysnuć wniosek, że oprócz 
nieprzestrzegania przepisów prawa, w przedsiębiorstwach tych postawa i zaangażo-
wanie najwyższego kierownictwa w systemach pozostawia dużo do życzenia.

Doprecyzowując pytanie, ocenie podano liczbę stanowisk objętą oceną ryzyka. Wy-
niki przedstawia tabela 24.
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Tabela 24. Liczba stanowisk dla których badano ocenę ryzyka zawodowego.

Czy sporządzono ocenę ryzyka 
zawodowego

n udział %

Tak 7029 70,69%

Nie 940 9,45%

Nie wiem 634 6,38%

Nie dotyczy 1341 13,49%

Suma 9944 100,00%

W 274 podmiotach, w których nie dokonano oceny ryzyka, zidentyfikowano łącznie 
940 stanowisk pracy (9,45%), zaś w 583 firmach, których w opinii ankietowanych ten 
aspekt nie dotyczy, znajduje się 1341 stanowisk (13,49%), zatem na pewno w stosun-
ku do pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach pracodawcy nie wywiązali 
się ze swych podstawowych obowiązków kodeksowych. W całej grupie badanych byli 
również tacy w liczbie 130, którzy wskazali większą liczbę stanowisk, dla których wy-
konano ocenę ryzyka, niż ogólna liczba stanowisk wskazana we wcześniejszej części 
ankiety.

Zgodnie z cytowanym wcześniej art. 226 w pkt. 2) Kodeksu Pracy [DzU nr 21, poz. 
94 z 1998 r. z późn. zm.] czytamy: „pracodawca [...] informuje pracowników o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed za-
grożeniami”. W tej kwestii mogli się wypowiedzieć jedynie respondenci, którzy w po-
przednim pytaniu zadeklarowali wykonanie takiej oceny ryzyka zawodowego (n=963), 
natomiast pozostała grupa 1047 firm nie udzielała odpowiedzi na to pytanie warunko-
we. Prawo nie precyzuje, w jaki sposób pracownicy powinni być poinformowani o wy-
nikach przeprowadzonej oceny ryzyka, jednak najwłaściwszym momentem wydaje się 
szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy. Prawie wszyscy ankietowani (n=950; 
98,65% grupy) zapytani o fakt poinformowania podwładnych, udzielili odpowiedzi 
pozytywnej, 10 badanych nie ma wiedzy w tym temacie, a jedynie 3 przyznało się, że 
takich informacji pracownikom nie przekazano.

Dla tej grupy respondentów (n=950), którzy poinformowali pracowników o wynikach 
oceny ryzyka, przeanalizowano formę przekazu tej informacji. Wyniki przedstawiono 
na rysunku 34. 
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Rysunek 34. Potwierdzenie pisemne poinformowania pracowników o wynikach oceny 
ryzyka zawodowego

Przedsiębiorcy preferują formę pisemną potwierdzającą poinformowanie o wyni-
kach oceny ryzyka zawodowego, stanowią oni ponad 85% grupy 950 ankietowanych. 

Powołując się na art. 226. pkt. 1. Kodeksu pracy „Pracodawca [...] dokumentuje ryzyko 
zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktycz-
ne zmniejszające ryzyko” [Dz.U nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.] ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy § 39a. pkt. 3. „Pracodawca prowadzi dokumentację oce-
ny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych” 
[tj. DzU nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późn. zm.]. Należy stwierdzić, że blisko 90% re-
spondentów, którzy wykonali ocenę ryzyka (n=827), deklaruje udokumentowanie tego 
faktu. Pozostała część przedsiębiorców nie posiada odpowiedniej dokumentacji (n=96), 
łamiąc w ten sposób przepisy prawa lub nie ma wiedzy na ten temat (n=27). Rozkład 
ilościowy i procentowy uzyskanych odpowiedzi przedstawia rysunek 35.

Rysunek 35. Struktura odpowiedzi odnoszących się do dokumentowania oceny ryzyka 
zawodowego.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że pracodawcy zwłaszcza z sektora firm mikro nie 
przywiązują należytej wagi i staranności do oceny ryzyka zawodowego. Mimo funk-
cjonowania tego prawnego obowiązku od kilkudziesięciu lat, znacząca liczba przedsię-
biorców takich ocen nie dokonuje.

2.5.2. Pomiary środowiska pracy
W ramach profilaktyki zdrowotnej na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek sto-

sowania środków zapobiegających chorobom zawodowym. Art. 227 § 1 pkt. 2) Kodeksu 
pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.] nakłada na pracodawcę obowiązek: 
„przeprowadzać na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdro-
wia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je 
pracownikom”. Ponadto Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. 
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
[DzU nr 73, poz. 645 z późn. zm.] § 5. stanowi, iż: „pracodawca, nie później niż w ter-
minie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, jest obowiązany do wykonania badań 
i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy”. Wyniki badań 
przedstawia tabela 25.

Tabela 25. Struktura odpowiedzi odnoszących się do dokonywania przez przedsiębiorców 
pomiarów środowiska pracy.

Dokonywanie pomiarów 
warunków środowiska pracy

n udział %

Tak 561 28,05%

Nie 1377 68,85%

Nie wiem 62 3,10%

Suma 2000 100,00%

Ponad 2/3 respondentów (n=1377; 68,85%) nie dokonuje żadnych pomiarów środo-
wiska pracy. Niespełna 28,05% (n=561) zgłosiła fakt przeprowadzania takich pomia-
rów, natomiast pozostałe 3,10% (n=62) nie ma wiedzy w tym zakresie.

Ze względu na to, że prawo jasno reguluje czasookresy przeprowadzania tychże po-
miarów, zwłaszcza § 2 oraz § 3 rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [DzU nr 73, poz. 645 z późn. zm.], podczas 
badania zapytano pracodawców o osoby/instytucje odpowiedzialne za pilnowanie termi-
nowości przeprowadzania pomiarów środowiska pracy. Ze względu na możliwość wybo-
ru kilku proponowanych wariantów odpowiedzi, sumaryczna liczba wskazań ankietowa-
nych wynosi 588 i jest większa od liczby podmiotów, w których pomiary są dokonywane 
(n=561). Zestawienie ilościowo-procentowe przedstawiono graficznie na rysunku 36.
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Rysunek 36. Struktura odpowiedzi odnoszących się do osób/instytucji nadzorujących 
terminowość przeprowadzania pomiarów środowiska pracy.

Firmy zewnętrzne wykonujące zazwyczaj pomiary środowiska pracy, dbają również 
o terminowe przeprowadzenie kolejnych pomiarów (n=182; 30,95%). W następnej kolej-
ności pracodawcy delegują obowiązki na służby bhp (n=175 ; 29,76%) lub samodzielnie 
pilnują terminów przeprowadzania tychże pomiarów (n=155; 26,36%). Niewielki odsetek 
stanowiący ponad 5,00% odpowiedzi uzyskano dla osób wyznaczonych przez pracodaw-
cę (n=31) lub kategorii inne (n=32), gdzie wskazywano Państwową Inspekcję Sanitarn, 
Państwową Inspekcję Pracy, właściciela budynku czy też kolejne wykonanie pomiarów 
nie jest konieczne ze względu na niskie wyniki pomiarów ostatnio przeprowadzanych.

Tabela 26. Wykaz ilościowy i procentowy pomiarów dokonywanych przez ankietowanych.

 Hałas
Oświet-

lenie

Promie-
niowa-

nie

Tempe-
ratura

pyły
Subst. 
chem.

Inne 
(jakie?)

tak 359 484 67 217 184 130 47

nie 193 67 478 321 363 417 494

nie wiem 9 10 16 23 14 14 20

suma 561 561 561 561 561 561 561

tak 63,99% 86,27% 11,94% 38,68% 32,80% 23,17% 8,38%

nie 34,40% 11,94% 85,20% 57,22% 64,71% 74,33% 88,06%

nie wiem 1,60% 1,78% 2,85% 4,10% 2,50% 2,50% 3,57%

suma 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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W celu badania poziomu świadomości o zagrożeniach występujących w badanych 
podmiotach oraz weryfikacji wiedzy ankietowanych, zapytano pracodawców o zakres 
przeprowadzanych badań czynników szkodliwych. Sumaryczne wyniki syntetycznie 
przedstawiono w tabeli 26.

Celem pełniejszego zobrazowania badanych przez respondentów czynników środo-
wiska pracy, na rysunku 37 przedstawiono udziały procentowe poszczególnych czyn-
ników w stosunku do całej badanej grupy 2000 przedsiębiorców. 
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Rysunek 37. Procentowy udział pracodawców wykonujących pomiary czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

Największą popularnością cieszą się pomiary oświetlenia. Co 4 ankietowany przed-
siębiorca dokonuje tych pomiarów (n=484), co stanowi 86,27% grupy badanych, któ-
rzy zadeklarowali wykonywanie pomiarów środowiska pracy. W następnej kolejności 
dokonywane są pomiary hałasu (n=359; 17,95%). Prawie co dziesiąty przedsiębiorca 
bada stężenie pyłów (n=184), pomiary stężeń substancji chemicznych przeprowadza 
130 podmiotów (6,50%). Niewielka grupa ankietowanych około 2 % ma świadomość, 
że w firmach przeprowadza się badania jednak nie umieli wskazać, jakich czynników te 
pomiary dotyczyły.

W kategorii inne pomiary badani najczęściej wskazywali wibracje (n=16), wilgotność 
powietrza (n=10), pole elektromagnetyczne (n=3). 6 badanych wskazało również w tym 
miejscu badania instalacji elektrycznej i przeciwporażeniowej, co zadeklarowali we 
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wcześniejszej części ankiety dotyczącej bezpieczeństwa obiektów budowlanych i po-
mieszczeń pracy.

Ponieważ na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki związane z występowaniem 
w środowisku pracy szczególnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, związa-
nych z przekroczeniami najwyższych dopuszczalnych natężeń NDN oraz najwyższych 
dopuszczalnych stężeń NDS regulowanych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia [DzU nr 217, poz. 1833, z późn. zm.], zba-
dano wiedzę respondentów w tym zakresie. Pytanie to stanowiło poniekąd weryfikację 
danych statystycznych odnoszących się do liczby pracowników pracujących w warun-
kach zagrożenia, opisanych w następnym rozdziale opracowania, dotyczącym wypad-
ków przy pracy. Wyniki uzyskanych odpowiedzi przedstawiono na rysunku 38.

NDS NDN

Rysunek 38. Struktura odpowiedzi odnoszących się do występowania w firmach 
przekroczeń NDS i NDN.

Zrówno w przypadku przekroczeń NDS (n=6; 0,30%), jak i NDN (n=10, 0,50%) nie-
wielu respondentów wskazuje, że takie przekroczenia występują w firmie. Niestety co 
5 ankietowany nie ma wiedzy, czy istotnie na terenie zakładu występują przekroczenia 
czynników szkodliwych. W grupie tej znaleźli się również ci ankietowani, dla których 
pojęcia NDS, NDN nie były zrozumiałe, co oczywiście świadczy o niskiej świadomości 
badanych w tym temacie. Przy takiej niewiedzy trudno spodziewać się, że przedsiębior-
cy będą przestrzegać wymogów prawnych, a tym bardziej dostosują środki profilak-
tyczne: techniczne, organizacyjne, ludzkie adekwatnie do występujących w środowisku 
pracy zagrożeń.

Niezależnie od tego, kto przeprowadza pomiary środowiska pracy, wyniki powinny 
być znane wielu osobom. Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [DzU nr 73, poz. 645 z późn. 
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zm.]. „O wynikach przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie, w sposób 
ustalony w danym zakładzie pracy, poinformować pracowników oraz umieszczać ak-
tualne wyniki tych badań lub pomiarów na odpowiednim stanowisku pracy”. Ponadto 
służby bhp wypełniając swe obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie służb 
bhp [DzU, nr 109, poz. 704 z późn. zm.] zgodnie z §2.1 pkt 12) tj.: „przechowywanie 
wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pra-
cy” również powinny znać wyniki pomiarów. Lekarz sprawujący opiekę medyczną nad 
pracownikami, jeśli ma wypełniać rzetelnie swoją rolę, również z wynikami pomiaru 
czynników powinien być zapoznany. Zapytano więc pracodawców, jakie osoby są infor-
mowane o wynikach pomiarów środowiska pracy. Respondenci mieli do wyboru kafe-
terię 6 odpowiedzi. Wyniki przedstawiono w tabeli 27.

Tabela 27. Osoby informowane o wynikach pomiarów środowiska pracy według 
wszystkich badanych pracodawców.

osoby informowane o wynikach 
pomiarów

n udział %

pracodawca 1159 57,95%

służby bhp 323 16,15%

zainteresowani pracownicy 257 12,85%

lekarz medycyny pracy 108 5,40%

wyniki są ogólnodostępne  
(np. tablica ogłoszeń) 48 2,40%

inne (jakie) 764 38,20%

W zasadzie odpowiedzi na to pytanie winni udzielić jedynie przedsiębiorcy w liczbie 
561, u których rzeczywiście takie pomiary są dokonywane. Liczba wskazań świadczy 
o tym, iż ankietowani nie byli konsekwentni w swoich odpowiedziach, traktowali pyta-
nie często jako pytanie, kto powinien znać wyniki pomiarów. Wyniki oczywiście nie są 
satysfakcjonujące. Zweryfikowano zatem jedynie grupę 561 badanych, wyniki przed-
stawiono w tabeli 28.

Przedsiębiorcy niemal jednogłośnie (n=523; 93,23%) wskazali siebie jako adresatów 
pomiarów. Niestety zaledwie w co 3 firmie (n=195; 34,76%) o wynikach są informowa-
ni pracownicy. Prawo więc łamane jest nagminnie. Jedynie 32 ankietowanych wska-
zało poprawnie wszystkie osoby. Badania pokazały, że firmy stosunkowo rzadko upo-
wszechniają wyniki badań środowiska pracy wszystkim pracownikom (n=29; 5,17%). 
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Tabela 28. Osoby informowane o wynikach pomiarów środowiska pracy według 561 
pracodawców, którzy deklarują przeprowadzanie pomiarów.

osoby informowane o wynikach 
pomiarów n udział %

pracodawca 523 93,23%

służby bhp 245 43,67%

zainteresowani pracownicy 195 34,76%

lekarz medycyny pracy 100 17,83%

wyniki są ogólnodostępne  
(np. tablica ogłoszeń) 29 5,17%

inne (jakie) 38 6,77%

2.5.3. Profilaktyczne badania lekarskie
Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.]: „Pra-

codawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekar-
skiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”. 
Orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy, jednak aby przeprowadzić rzetelnie ba-
danie, musi być poinformowany o zagrożeniach, z jakimi na danym stanowisku ma do 
czynienia pracownik. Ponieważ to właśnie pracodawca kieruje pracownika na badania 
wstępne i okresowe, musi na stosownym oświadczeniu wskazać odpowiednie czynni-
ki ryzyka. Badanych zapytano o te kwestie w pytaniu, którego wyniki przedstawiono 
w tabeli 29.

Tabela 29. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi odnoszących się do zawartości 
skierowania na profilaktyczne badania lekarskie.

Czy w skierowaniu na badania lekarskie 
podawane są czynniki zagrożeń, z jakimi 
pracownik będzie miał do czynienia na 

stanowisku pracy

n udział %

Tak 1139 56,95%

Nie 428 21,40%

Nie wiem 43 2,15%

Nie dotyczy 390 19,50%

Suma 2000 100,00%
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Jak pokazuje tabela 29, nie wszyscy przedsiębiorcy postępują zgodnie w wymogami 
prawa. Jedynie 56,95% (n=1139) deklaruje stosowanie się do przepisów w tym zakre-
sie. Najbardziej niepokoi fakt, że aż co piąty ankietowany (n=390; 19,50%) twierdzi, iż 
problem ten go nie dotyczy, nie ma zatem żadnej świadomości w zakresie profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej nad swoimi pracownikami. 

Zgodnie z Kodeksem pracy art. 229 § 2. [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.]: 
„Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do 
pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto 
kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na 
dotychczasowym stanowisku” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 z poźn. zm.]. 

Badania okresowe, których termin wyznaczony jest przez lekarza medycyny pracy 
muszą być przeprowadzane we wskazanym czasie. Uzupełnieniem poprzedniego py-
tania była ocena systemu pilnowania, nadzorowania terminowości przeprowadzanych 
w firmach badań okresowych. Wyniki zaprezentowano na rysunku 39.

Rysunek 39. Struktura odpowiedzi odnośnie systemu kontroli badań okresowych 
pracowników.

U ponad 1/5 ankietowanych nie ma wypracowanego systemu nadzoru nad termino-
wością przeprowadzania badań lekarskich. Niespełna 1,25% (n=25) nie posiada wiedzy 
w tym zakresie, są to głównie firmy mikro zatrudniające do 10 pracowników.

Znajomość elementarnej wiedzy z zakresu badań kontrolnych zweryfikowano w ko-
lejnym pytaniu, którego wyniki zamieszczono tabeli 30.

Prawidłowych odpowiedzi udzieliła większość ankietowanych (n=1244; 62,20%). 
Wynik ten nie jest zadowalający, zwłaszcza w kontekście reszty odpowiedzi, gdzie co 10 
pracodawca (n=190; 9,50%) uważa, iż takiego obowiązku nie ma, a 47 osób (2,35%) po-
daje zupełnie niedorzeczny okres 2 tygodni absencji. Niestety co 4 pracodawca (n=519; 
25,95%) nie ma pojęcia, jakie są ustawowe warunki przeprowadzania kontrolnych ba-
dań lekarskich.
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Tabela 30. Struktura odpowiedzi weryfikującej wiedzę przedsiębiorców na temat badań 
kontrolnych

Kiedy przeprowadza się badania 
kontrolne

n % udział

nie wiem 519 25,95%

nie ma obowiązku przeprowadzania 
badań kontrolnych 190 9,50%

po 2-tygodniowej absencji pracow-
nika 47 2,35%

po 30 dniach absencji pracownika 1244 62,20%

 suma 2000 100,00%

Badany obszar profilaktycznych badań lekarskich zasadniczo nie odbiega swym „ni-
skim” poziomem od poprzednio analizowanych aspektów bezpieczeństwa pracy. Praco-
dawcy w zasadzie nie widzą celowości badań lekarskich, traktują je jako przykry praw-
ny obowiązek, za który na domiar złego muszą zapłacić. Taka postawa przedsiębiorców 
niestety znajduje często odzwierciedlenie w jakości przeprowadzanych badań.

2.6. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe

2.6.1. Wypadkowość ogółem
W badanych przedsiębiorstwach łączna liczba zatrudnionych w roku 2009 wyniosła 

42726 osób. Z roku na rok liczba zatrudnionych systematycznie malała, gdyż jak podają 
ankietowani – w roku 2004 zatrudniali łączne 121289 osób. Największy podmiot za-
trudniał w poprzednim roku 3515 pracowników, natomiast najmniejszych podmiotów 
tzn. zatrudniających do 10 osób, w badanej próbie było 76,75% (n=1535). Pracodawców 
zatrudniających jednego pracownika było 302, co w ogólnej liczbie podmiotów stanowi 
ponad 15%.

Łącznie w okresie 6 lat objętych badaniem zidentyfikowano 1647 wypadków przy 
pracy, w tym 12 wypadków śmiertelnych i ciężkich. Liczba przedsiębiorstw z wypadka-
mi wyniosła 231. Łączna liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia wyniosła 
449, a chorób zawodowych zidentyfikowano jedynie 6.

W samym roku 2009 incydentów wypadkowych było 296 i wydarzyły się w 121 pod-
miotach gospodarczych. Wypadki roku 2009 miały miejsce w co 16 przedsiębiorstwie, 
firmy te stanowiły 6,05% wielkości próby badawczej. Najwięcej wypadków w roku 
2009 w liczbie 30 miało miejsce w firmie należącej do powiatu Piotrków Trybunalski, 
działającej od 1991 roku zajmującej się ochroną obiektów, która jednocześnie była naj-
większym obiektem badań. 
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W badanej próbie w roku 2009 w 5 firmach zidentyfikowano łącznie 5 wypadków 
śmiertelnych lub ciężkich. Przedsiębiorstwa te reprezentowały powiaty: zgierski, pa-
bianicki i piotrkowski. 3 spośród nich należą do sektora firm mikro, zatrudniających od 
1-10 pracowników. 

Spośród badanych przedsiębiorstw w 2009 r., w niespełna 0,55% firm (n=11) zatrud-
nione były osoby w warunkach zagrożenia – tj. wykonujących zadania przy przekroczo-
nych najwyższych dopuszczalnych natężeniach lub stężeniach substancji szkodliwych 
dla zdrowia. Łączna liczba narażonych pracowników wyniosła 116 osób. Najliczniejsza 
grupa narażonych występuje w firmie produkcyjnej oraz budowlanej. Niestety wyniki 
te nie przystają do wcześniej zadanego pytania o przekroczenia wartość NDS oraz NDN. 
Jedynie 6 spośród 11 firm wskazało wcześniej, iż istotnie wyniki pomiarów środowiska 
pracy wykazały przekroczenia dopuszczalnych normatywów, niezrozumiałe zatem jest 
traktowanie przez pracodawców warunków zagrożenia.

W badanych podmiotach w roku 2009 stwierdzono jedynie 2 choroby zawodowe, wy-
stąpiły one w podmiotach powiatu radomszczańskiego i miasta Łodzi, co stanowi 0,1% 
badanej próby. Obie firmy zatrudniają od 50-100 osób. 

Poziom bezpieczeństwa w badanych podmiotach określono przy pomocy 4 podsta-
wowych wskaźników wypadkowości tj:
Wskaźnik wypadków ogółem – definiowany jako liczba wypadków, które zdarzyły 

się w danym okresie na 1000 zatrudnionych.

 10001
1

U

P
W

Wskaźnik wypadków śmiertelnych i ciężkich – definiowany jako liczba wypadków 
śmiertelnych i ciężkich, które zdarzyły się w danym okresie na 1000 zatrudnionych.

10002
2

U

P
W

Wskaźnik zatrudnienia w warunkach zagrożenia – jest to liczba osób zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia (przekroczone wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń 
NDN oraz stężeń – NDS czynników szkodliwych dla zdrowia) na 1000 zatrudnionych.

 10003
3

U

P
W

Wskaźnik zachorowalności na choroby zawodowe – definiowany jako liczba stwier-
dzonych chorób zawodowych w danym okresie na 100 000 zatrudnionych.

 1000004
4

U

P
W
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gdzie :
P1 – liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,
P2 – liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,
P3 – liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie przekro-

czenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy, 

P4 – liczba pracowników, u których stwierdzono chorobę zawodową, 
U – liczba ubezpieczonych.

Jako że nie wszystkie badane podmioty funkcjonują na rynku od kilku lat, uśrednia-
nie wyników dla 6 badanych lat nie obrazowałoby poziomu wypadkowości dla całej 
grupy. W celu wyznaczenia podanych wyżej wskaźników wzięto pod uwagę jedynie fir-
my, których aktywność jest co najmniej 3-letnia. Podmiotów takich było 1760. Dane słu-
żące wyliczeniu powyższych wskaźników wraz z wartościami zestawiono w tabeli 31.

Tabela 31. Wskaźniki wypadkowości w latach 2007-2009 w grupie 1760 przedsiębiorstw.

2007 2008 2009

Liczba poszkodowanych w wypad-
kach ogółem – P1

261 301 289

Liczba poszkodowanych w wypad-
kach śmiertelnych i ciężkich – P2

0 1 5

Liczba zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia – P3

62 64 114

Liczba stwierdzonych chorób zawo-
dowych – P4

0 3 2

Liczba ubezpieczonych – U 121443 81350 40546

Wskaźnik wypadków ogółem – W1 2,15 3,70 7,13

Wskaźnik wypadków śmiertelnych i 
ciężkich – W2

0,00 0,01 0,12

wskaźnik zatrudnienia w warunkach 
zagrożenia – W3

0,51 0,79 2,81

wskaźnik zachorowalności na choro-
by zawodowe – W4

0,00 3,69 4,93

Wartość wskaźnika wypadków ogółem wśród badanych podmiotów wzrosła w ostat-
nich trzech latach. Wpływ na to miała stosunkowo niezmienna wypadkowość w po-
łączeniu ze znacznym spadkiem zatrudnionych pracowników. Wskaźnik wypadków 
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śmiertelnych i ciężkich wzrósł znacząco, gdyż ostatni 2009 rok „obfitował” w aż 5 tego 
typu incydentów. Wskaźnik zatrudnienia w warunkach zagrożenia wykazuje również 
tendencję rosnącą w porównaniu z rokiem 2008 wzrósł dwukrotnie. Wskaźnik zacho-
rowalności na choroby zawodowe również rośnie. 

2.6.2. Rejestr wypadków przy pracy
Zgodnie z obowiązującym prawem na pracodawcy spoczywa obowiązek prowadze-

nia odpowiedniej dokumentacji powypadkowej, w tym zgodnie z art. 234 § 3 Kodeksu 
pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.]. „Pracodawca jest obowiązany prowa-
dzić rejestr wypadków przy pracy”. Jednakże w rozporządzeniu w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, 
a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy [DzU nr 
115, poz. 744 z 1998 r. z późn. zm.], ustawodawca precyzuje w § 16, że: „Pracodawca 
prowadzi rejestr wypadków na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych”. 
Można spotkać się z różnymi interpretacjami tych zapisów. Nie wchodząc w dyskusję, 
czy w sytuacji braku wypadków istnieje obowiązek prowadzenia „pustego” rejestru 
wypadków, czy też nie, analizie wywiązywania się z tych obowiązków poddano jedynie 
firmy, w których stwierdzono występowanie incydentów wypadkowych w analizowa-
nych 6. latach, a które bez wątpienia takie rejestry powinny posiadać. Takich firm było 
231, co stanowi 11,55% całej badanej grupy respondentów. Strukturę uzyskanych od-
powiedzi przedstawia rysunek 40.

Rysunek 40. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi dotyczących prowadzonego 
w firmie rejestru wypadków przy pracy.

Ankietowani nie zawsze wiedzieli o istnieniu takiego dokumentu. Wśród pracodaw-
ców „z wypadkami” ponad 90% (n=213; 92,21%) deklaruje prowadzenie rejestru wy-
padków przy pracy. Niespełna 1,00% tej grupy nie ma wiedzy w tym temacie, a 16 pra-
codawców otwarcie przyznaje, iż takiego rejestru nie prowadzi. Należy podkreślić, że 
to właśnie pracodawcy najczęściej (n=10) w tych podmiotach pełnią zadania służb bhp, 
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dziwi więc fakt, że nie znają elementarnych przepisów bhp. Tak więc problem znowu 
dotyczy głównie firm najmniejszych zatrudniających do 10 pracowników.

2.6.3. Przyczyny wypadków przy pracy
Do obowiązków każdego pracodawcy na mocy art. 236 Kodeksu Pracy [DzU nr 21, 

poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.], należy: „pracodawca jest obowiązany systematycznie ana-
lizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób zwią-
zanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować 
właściwe środki zapobiegawcze”.

Tabela 32. Przyczyny wypadków przy pracy.

przyczyna wypadku n
% udział w 

grupie 231 firm 
„z wypadkami”

Nieprawidłowe zachowanie się 
pracownika 116 50,22%

Niewłaściwe, samowolne zachowanie 
się pracownika 74 32,03%

Niewłaściwe posługiwanie się 
czynnikiem materialnym 47 20,35%

Nieużywanie sprzętu ochronnego 27 11,69%

Niewłaściwy stan psychofizyczny 
pracownika 22 9,52%

Niewłaściwy stan czynnika 
materialnego, np. niewłaściwy stan 
maszyn i urządzeń i narzędzi pracy

17 7,36%

Niewłaściwa organizacja pracy 15 6,49%

Inne (jakie?) 55 23,81%

suma 373  

Celem uzyskania informacji o przyczynach zaistniałych wypadków przy pracy pra-
codawcy, poproszeni o udzielenie odpowiedzi mieli do dyspozycji 8-punktową kafeterię 
standardowych przyczyn, które odpowiadają kodom i zasadom ustalonym przy wypeł-
nianiu Statystycznej Karty Wypadku, a regulowanej przez Rozporządzenie Ministra Go-
spodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy 
pracy [DzU nr 269, poz. 2672]. Klasyfikacja ta wykorzystywana jest również w spra-
wozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego. W tabeli 32. przedstawiono warianty 
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odpowiedzi wraz z odpowiadającą im liczbą wskazań dokonanych przez badanych. Ta-
bela 33 ilustruje rozkład ilościowy przyczyn wypadków wskazanych przez ankietowa-
ne podmioty, w których miały miejsce w przeszłości wypadki przy pracy. 

Tabela 33. Liczba wskazanych przyczyny wypadków przy pracy.

liczba wskazanych przyczyn 
wypadków

n % udział

1 133 57,58%

2 69 29,87%

3 18 7,79%

4 8 3,46%

5 2 0,87%

6 1 0,43%

7 0 0,00%

8 0 0,00%

suma 231 100,00%

231 przedsiębiorców wskazało łącznie 373 przyczyn wypadków przy pracy. Mimo 
kafeterii odpowiedzi, z możliwości wskazania kilku przyczyn wypadków skorzystało 
zaledwie 98 respondentów, ponad połowa (n=133; 57,58%) zaznaczyła tylko jeden wa-
riant. Spośród wszystkich przyczyn na czele wysuwają się: niewłaściwe zachowanie 
się pracownika (n=116; 50,22%), nieprawidłowe, samowolne zachowanie się pracowni-
ka (n=74; 32,03%) oraz niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (n=47; 
20,35%).

Statystyki te dobrze wpisują się w ogólnie znane stwierdzenie, że wśród przyczyn 
wypadków przy pracy czynnik ludzki pozostaje najbardziej zawodny. W grupie innych 
przyczyn wypadków przy pracy, jakie wskazało 55 respondentów (23,81%) najczęściej 
pojawiały się wypadki losowe (n=12), nieuwaga pracownika (n=12), działanie sił przy-
rody oraz nieostrożność i zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem.

2.6.4. Działania naprawcze i profilaktyczne po wypadkach przy pracy
Rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w reje-
strze wypadków przy pracy [DzU nr 115, poz. 744 z 1998 r. z późn. zm.] reguluje między 
innymi obowiązki zespołu powypadkowego, tj. w § 6. 1. pkt. 8: „określić środki profi-
laktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na 
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stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek”. Niestety, jak alarmuje Państwowa 
Inspekcja Pracy, działania zespołów powypadkowych w tym obszarze są bardzo słabe, 
powszechnym zjawiskiem jest brak propozycji i wniosków. Niemniej jednak pracodaw-
ca zgodnie z cytowanym wcześniej art. 236 Kodeksu pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. 
z późn. zm.] w ramach profilaktyki musi po incydencie wypadkowym podejmować wła-
ściwe środki zapobiegawcze.

Strukturę uzyskanych przez ankietowanych odpowiedzi odnoszących się do podej-
mowania przez pracodawcę działań naprawczych, profilaktycznych po zaistniałych 
wypadkach przedstawia rysunek 41.

Rysunek 41. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi dotyczących podejmowania 
przez pracodawcę działań naprawczych po zaistniałych wypadkach wśród 
podmiotów w których wypadki odnotowano.

Jak pokazują wyniki badania, 10 na 11 ankietowanych (n=206; 89,18%) deklaruje 
podejmowanie stosownych działań naprawczych, 17 przedsiębiorców (7,36%) takich 
działań nie podejmuje, a 8 ankietowanych (3,46%) przyznaje się do niewiedzy w tym te-
macie. Negatywnych odpowiedzi udzielali najczęściej pracodawcy (n=10) zatrudniający 
do 10 osób, powierzający często zadania służb bhp osobom spoza zakładu pracy. Brak 
podejmowanych działań wynika często ze źle i nierzetelnie sporządzonej dokumen-
tacji wypadkowej, gdzie wskazywane są nieadekwatne do przyczyn wypadku środki 
profilaktyczne, lub w ogóle zespoły wypadkowe nie wskazują takich działań. Ponadto 
pracodawcy, mimo podpisywania protokołów powypadkowych, nie zapoznają się z ich 
zawartością. Lekceważenie problemu, brak świadomości nie sprzyja poprawie tej sy-
tuacji.

Pytanie odnoszące się do podejmowanych działań warunkowo zostało rozbudowane. 
Respondenci poproszeni zostali o wskazanie konkretnych działań, jakie po wypadku są 
w firmie podejmowane. Ankietowani mieli możliwość wybrania kilku odpowiedzi spo-
śród proponowanych 5 najczęstszych, najpopularniejszych działań. Wyniki uzyskanych 
odpowiedzi przedstawia tabela 34.
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Tabela 34. Działania naprawcze podejmowane przez respondentów po wypadku 
przy pracy.

Rodzaj działań naprawczych 
podejmowanych po wypadku przy pracy

n udział %

Pogadanki, spotkania z pracownikami 146 70,87%

Dodatkowe szkolenia 87 42,23%

Zarządzenia wewnątrzzakładowe 55 26,70%

Powtórna analiza oceny ryzyka zawodowego 47 22,82%

Nowe instrukcje 41 19,90%

Inne (jakie?) 14 6,80%

Suma 390  

Na zadane pytanie odpowiedzi udzielili respondenci, którzy w poprzednim pytaniu 
istotnie przyznali się do podejmowania takich działań (n=206). Średnio jeden ankie-
towany wskazał blisko 2 rodzaje zastosowanych w firmie środków profilaktycznych, 
zapobiegawczych. Najpopularniejszą formą profilaktyki wypadkowej są według praco-
dawców pogadanki, spotkania z pracownikami (n=146, 70,87%), na których omawia-
ny jest incydent wypadkowy, ponad 2/3 podmiotów wybrało tą formę. Znaczną liczbę 
wskazań uzyskano dla dodatkowych szkoleń (n=87; 42,23%) oraz wydawania zarzą-
dzeń wewnątrzzakładowych (n=55; 26,70%). Co piaty ankietowany (n=47; 22,82%) 
deklaruje dokonywanie po incydencie wypadkowym przeszacowania ryzyka zawodo-
wego. Wynik ten nie jest satysfakcjonujący, gdyż w naturalny sposób wskazane środki 
profilaktyczne muszą przekładać się na ocenę ryzyka zawodowego, którą często należy 
zweryfikować. Niestety większość pracodawców nie widzi takiego związku. W katego-
rii inne środki, stanowiącej zaledwie prawie 7% badanej grupy (n=14; 6,80%) respon-
denci wskazywali: zakup dodatkowego sprzętu, zwiększenie nadzoru nad pracownika-
mi, upomnienia i nagany oraz zakup alkomatu.

2.6.5. Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby
Każdy pracodawca na mocy Kodeksu pracy art. 235 § 4: „jest obowiązany prowadzić 

rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie 
choroby” [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.]. Strukturę uzyskanych przez ankie-
towanych odpowiedzi przedstawia tabela 35.

W niewielu podmiotach (n=167; 8,35%) rejestr chorób zawodowych jest prowadzony, 
jeszcze mniej ankietowanych (n=88; 4,40%) przyznaje się do niewiedzy w tym obsza-
rze. Zdecydowana większość (n=1745, 87,25%) nie prowadzi rejestru chorób. Wynika to 
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prawdopodobnie z tego, iż w firmach tych w całym okresie działalności nie zdiagnozo-
wano żadnej choroby zawodowej ani podejrzenia o chorobę zawodową. 

Tabela 35. Rozkład ilościowy i procentowy odpowiedzi dotyczących prowadzonego 
w firmie rejestru chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby.

Rejestr chorób zawodowych. n Udział %

tak 167 8,35%

nie 1745 87,25%

nie wiem 88 4,40%

 suma 2000 100,00%

Analizując grupę 4 podmiotów, w których w ostatnich latach stwierdzono zachorowa-
nia na choroby zawodowe związane z wykonywaną pracą, zauważyć można, że nieste-
ty jedynie jeden pracodawca pozostaje w zgodzie z prawem. Dwóch respondentów nie 
ma wiedzy, natomiast – co zaskakujące – przedsiębiorca, u którego w ostatnich 6. latach 
zdiagnozowano aż 3 przypadki choroby zawodowej, nie prowadzi stosownego rejestru.

2.7. Analiza procesu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Art. 2373 § 1 Kodeksu pracy [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 z poźn. zm.] mówi, że „nie 

wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wyma-
ganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz obliguje pracodawcę do za-
pewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem go do pracy, a także do prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakre-
sie. Pracodawca jest również obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, 
a szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Ponadto art. 2374 KP wskazuje, że pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pra-
cowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wy-
konywanych przez nich prac oraz jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje 
i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Nato-
miast pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami 
oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tak więc organizowanie szkoleń w zakresie bhp jest obowiązkiem pracodawcy, 
a obowiązkiem pracownika jest konieczność uczestniczenia oraz pozytywnego zalicze-
nia szkoleń.

Obserwacje wskazują jednak, że szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
realizowane są na bardzo różnym poziomie, często nie zachowane są żadne standardy 
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w tym zakresie, a kadra prowadząca je jest nieprzygotowana merytorycznie i nie potrafi 
sprostać wymaganiom uczestnikom szkoleń. Konieczność uczestnictwa w szkoleniach 
o bardzo niskich standardach powoduje z czasem u uczestników wzrost nastawienia 
negatywnego do szkoleń oraz coraz większą niechęć.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawne regulują proces szkoleń w zakresie bhp, 
szczegółowo określając sposób realizacji szkoleń oraz instytucje upoważnione do ich 
przeprowadzania. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szko-
lenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 180, poz. 1860 z poźn. zm.] 
wskazuje ramowe programy szkoleń, grupy, dla których te programy są adresowane, 
czas trwania szkoleń, sposób sprawdzania efektów kształcenia. Ponadto wspomniane 
rozporządzenie określa zasady prowadzenia dokumentacji szkoleń, precyzowania pro-
gramów szkoleń oraz kwalifikacje, jakie powinna spełniać osoba, która prowadzi szko-
lenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak już wspomniano, szkolenie siebie i swoich pracowników jest obowiązkiem każde-
go pracodawcy, wynikającym z Kodeksu pracy. Warto więc postawić pytanie o świado-
mość pracodawców w tym zakresie, sprawdzić, czy posiada on odpowiednią wiedzę w 
zakresie obowiązkowych szkoleń bhp oraz jak realizuje proces szkoleń. 

2.7.1. Szkolenie wstępne bhp 
Na szkolenie wstępne bhp składają się dwa rodzaje szkoleń – instruktaż ogólny bhp 

oraz instruktaż stanowiskowy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, „instruktaż ogólny prowadzi pracownik służ-

by bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby 
albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub pracownik wyznaczony przez 
pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realiza-
cję programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” [DzU nr 180, poz. 1860 z poźn. 
zm.].

Na podstawie uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że w 41,80% (n=836) szkole-
nia wstępne, część ogólną bhp prowadzą pracodawcy, w n=1084 badanych przypadków 
(54,20%) szkoleniami tymi zajmują się pracownicy służby bhp rekrutujący się z zakła-
du pracy lub pracownicy zewnętrzni, którzy współpracują z zakładami. Szczegółowe 
wyniki zaprezentowano na rysunku 42.

Jeżeli zaś chodzi o prowadzenie szkolenia wstępnego w części dotyczącej instruktażu 
stanowiskowego, to według obowiązującego prawa: „osoba wyznaczona przez praco-
dawcę kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolone są w zakresie metod prowa-
dzenia instruktażu stanowiskowego.” [por. DzU nr 180, poz. 1860 z poźn. zm.].
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Rysunek 42. Osoby prowadzące szkolenie wstępne bhp – instruktaż ogólny.

Rysunek 43. Osoby prowadzące szkolenie wstępne bhp – instruktaż stanowiskowy.
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Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że 58,50% (n=1170) badanych responden-
tów wskazuje pracodawców jako osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy bhp oraz 
10,65% (n=213) kadrę kierowniczą. Interesujący jest jednak fakt, że aż 26,25% (n=525) 
wskazań dotyczy pracowników służby bhp (zarówno tej zatrudnionej w zakładzie pra-
cy, jak i tej zewnętrznej), a przecież w myśl obowiązujących przepisów pracownicy ci 
nie mają uprawnień ani kwalifikacji do prowadzenia tego typu szkoleń, a tym bardziej – 
nie posiadają doświadczenia w pracy na konkretnych stanowiskach. Szczegółowe dane 
zaprezentowano na rysunku 43. 

2.7.2. Szkolenia okresowe bhp 
Zgodnie z wspomnianym już wielokrotnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy organizatorem szkoleń w zakresie bhp może być pracodawca lub jednostka 
organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bhp. Przez jednostkę 
organizacyjną rozumieć należy:

placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek • 
dokształcania i doskonalenia zawodowego,
szkołę ponadgimnazjalną,• 
jednostkę badawczo-rozwojową, szkoła wyższa lub inną placówka naukową,• 
stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bhp,• 
osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach okre-• 
ślonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,
jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp [DzU nr 180, poz. 1860 • 
z poźn. zm.].

Rysunek 44. Organizator szkoleń bhp.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że organizatorami szkoleń są przede 
wszystkim pracodawcy (n=1344; 67,20%), jedynie niecała 1/3 spośród badanych pra-
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codawców korzysta z usług firm szkoleniowych (n=568; 28,40%). Szczegółowe dane 
zaprezentowano na rysunku 44.

Kolejnym analizowanym zagadnieniem w zakresie procesu szkoleń bhp, było zbada-
nie kryteriów doboru firm szkoleniowych przez pracodawców, u których firma szkole-
niowa jest organizatorem szkoleń. 

Wyniki badań wskazują, że najczęściej ankietowani sprawdzają referencje firmy 
szkoleniowej (n=590; 25,31%), na drugim miejscu znalazła się cena usługi (n=532; 
22,82%), a dopiero później – kwalifikacje kadry szkolącej (n=295; 12,66%), rekomenda-
cje pracownika służby bhp (n=294; 12,61%). Na uwagę zasługuje fakt, że jedynie 7,98% 
(n=186) analizuje programy szkoleniowe i na ich podstawie wybiera firmę szkoleniową, 
a ponad 5% badanych respondentów w ogóle nie stosuje żadnych kryteriów. Szczegóło-
we dane zaprezentowano na rysunku 45 . 

Rysunek 45. Kryteria stosowane podczas wyboru firmy szkoleniowej.

2.7.3. Dokumentacja szkoleń
§ 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 180, poz. 1860 z poźn. 
zm.] nakłada na pracodawcę obowiązek opracowania, a na firmy szkoleniowe obowią-
zek udostępnienia pracodawcy zlecającemu określoną formę szkolenia – programów 
szkoleniowych dla wszystkich grup, dla których realizowane są szkolenia bhp. 

Analiza przeprowadzonych badań wskazuje, że pracodawcy mają nie najlepszą świa-
domość co do konieczności posiadania programów szkoleń, a wyniki oscylują w zakre-
sie 50% w trzech zadanych pytaniach. Oznacza to, że około połowa pracodawców spo-
śród badanej grupy nie posiada programów szkoleń wstępnych w zakresie instruktażu 
ogólnego bhp, programów szkoleń stanowiskowych oraz programów szkoleń okreso-
wych. Oznacza to, że w granicach tysiąca pracodawców lekceważy obowiązujące prawo 
w zakresie prowadzenia szkoleń bhp. Szczegółowe dane liczbowe zaprezentowano na 
rysunku 46. 
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Programy szkoleń
okresowych bhp

Programy szkoleń wstępnych bhp
instruktaż stanowiskowy

Programy szkoleń wstępnych
bhp instruktaż ogólny

Rysunek 46. Programy szkoleń 

Niestety samo posiadanie programu nie oznacza, że szkolenie prowadzone jest w spo-
sób właściwy – program (w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 
180, poz. 1860 z poźn. zm.] powinien być dostosowany do specyfiki pracy i zagrożeń 
występujących w zakładzie. Używając żargonu szkoleniowców – należało by powie-
dzieć, że program ma być szyty na miarę – a więc na szkoleniu pracownik ma otrzymać 
konkretną wiedzę i możliwość jej zastosowania na terenie zakładu, w którym pracuje.

Analiza uzyskanych odpowiedzi w tym zakresie przedstawia się jeszcze gorzej – bo-
wiem 38,15% (n=763) pracodawców deklaruje posiadanie programów dostosowanych 
do specyfiki zakładu (por. rysunek 47).

Rysunek 47. Dostosowanie programów szkoleń do specyfiki zakładu. 

2.7.4. Kwalifikacje kadry prowadzącej szkolenia okresowe bhp
Ostatnim z analizowanych zagadnień było pytanie pracodawcy o to, czy ma świado-

mość, jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba prowadząca instruktaż stanowisko-
wy. Niestety wiedza pracodawców w tym zakresie nie napawa optymizmem – niecała 
¼ wskazała na doświadczenie na zajmowanym stanowisku, niecałe 18% na szkolenie 
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z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz konieczność zajmo-
wania stanowiska kierowniczego. Szczegółowe wyniki zaprezentowano w tabeli 36

Tabela 36. Wiedza pracodawców zakresie kompetencji, jakie powinna posiadać osoba 
prowadząca instruktaż stanowiskowy.

Wskazania respondentów n %
Oczekiwana 
odpowiedź 

doświadczenie w pracy na 
zajmowanym stanowisku pracy 714 23,99% 100% wskazań

aktualne zaświadczenie o 
szkoleniu bhp 634 21,30% *

ukończone szkolenie z zakresu 
metod prowadzenia instruktażu 
stanowiskowego

525 17,64% 100% wskazań 

zatrudnienie na stanowisku 
kierowniczym 518 17,41% 100% wskazań 

zatrudnienie na stanowisku 
specjalisty ds. bhp 330 11,09% 0%

nie wiem 232 7,80% 0%

inne (jakie?) ………………………… 23 0,77% 0%

* to powinno być oczywiste, ponieważ bez aktualnego zaświadczenia nie można dopuścić 
pracownika do wykonywania jakiegokolwiek zadania 

2.7.5. Pracodawcy a szkolenie okresowe bhp.
Ponieważ, obok pracowników, szkoleniom podlega również sam pracodawca, warto 

by się przyjrzeć tej kwestii. Analiza uzyskanych wyników badań wskazuje, że w bada-
nej próbie byli pracodawcy, którzy:

nie przeszli szkolenia bhp w ogóle – n= 79; 3,95%,• 
mają szkolenie bhp, ale w myśl obowiązujących przepisów jest ono nie aktualne, • 
gdyż odbyło się przed 2005 r., tak więc osoby te nie mają uprawnień do wykony-
wania pracy – n=154; 7,70%,
mają aktualne szkolenie – n=1767; 88,35%, co oznacza, że odbyli je w latach 2005-• 
2010 (porównaj rysunek 48).
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Rysunek 48. Rozkład badanej grupy pracodawców w kontekście posiadania aktualnego 
szkolenia bhp.

Podsumowując należy stwierdzić, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy odbywają się przede wszystkim w formie szkoleń zamkniętych, na terenie za-
kładu pracy, a oferta szkoleniowa w zakresie bhp jest weryfikowana przez pracodaw-
ców, jednakże poziom weryfikacji nie jest najlepszy. Jedynie około 1/2 pracodawców 
deklaruje posiadanie programów szkoleniowych. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo iż 
pracodawcy mają świadomość co do konieczności odbywania szkoleń z zakresu bhp, 
to jednak w badaniach zidentyfikowano grupę prawie 4% pracodawców, która takiego 
szkolenia nie przeszła, a prawie 8% badanych posiada nieaktualne szkolenie bhp.

2.8. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

W kolejnym bloku niniejszych badań poruszono tematykę środków ochrony indywi-
dualnej, w tym odzieży i obuwia roboczego. Zagadnienie to normalizuje przede wszyst-
kim Kodeks pracy i Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, gdzie szczególnie w załączniku nr 2 przedstawiono, na pewnym po-
ziomie uogólnienia, szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej. 
Wspomniany temat jest również niezwykle istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
jak i utrzymania higieny pracownika. Zmniejsza on bowiem poziom ryzyka zawodowe-
go, a w niektórych przypadkach doprowadza ryzyko zagrożenia wypadkowego i choro-
by zawodowej do poziomu akceptowalnego.

W polskim ustawodawstwie stwierdza się bardzo wyraźnie, że: „pracodawca usta-
la rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których 
stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne […] oraz przewidywane okresy 
użytkowania odzieży i obuwia roboczego” [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2378 § 
1]. Wiedzę na temat tego, jakiego typu ww. środki powinny być stosowane na określonym 
stanowisku, pracodawca powinien czerpać z spostrzeżeń i doświadczenia pracowników. 
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Praktyka tak z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, jak i obowiązującego 
prawa jest bezwzględnie konieczna. W Kodeksie pracy znajduje się bowiem zapis, że: 
„pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania 
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące […] przydzie-
lania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” 
[DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 23711a § 1, u. 4]. Więcej szczegółowych zapisów 
w tym względzie znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy, szczególnie w załączniku nr 2, który poświęcono szczegó-
łowym zasadom stosowania środków ochrony indywidualnej. Ponadto pomocne mogą 
być zawarte w tym samym rozporządzeniu trzy tabele: 

tabela nr 1 dotycząca zagrożeń, przy których wymagane jest stosowanie środków • 
ochrony indywidualnej, 
tabela nr 2 dotycząca rodzaju prac, przy których wymagane jest stosowanie środ-• 
ków ochrony indywidualnej oraz 
tabela nr 3, w której znajdują się rodzaje środków ochrony indywidualnej. • 

Pracodawca powinien pamiętać, że: „środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy”. Istotnym jest również to, że: „pra-
codawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku 
pracy”, a ww. środki powinny posiadać właściwości ochronne i użytkowe. Pracodawca 
powinien również zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie 
i odkażanie. Bardzo ważne jest to, aby „[…] środki ochrony indywidualnej oraz odzież 
i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środ-
kami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, 
były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym” [DzU z 1998 r., 
nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2378 2, art. 2379. § 1 i 2].

2.8.1. Odzież i obuwie robocze
„Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie 

robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: 1) jeżeli odzież własna 
pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, 2) ze względu na wy-
magania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy” [DzU z 1998 r., 
nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2377. § 1]. Dodatkowo:„pracodawca może ustalić stanowiska, 
na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży 
i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy” [DzU 
z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.], art. 2377 § 2.]. Pamiętać należy jednak o tym, że wspo-
mniany przepis nie dotyczy stanowisk, „na których są wykonywane prace związane 
z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące 
intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi 
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lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi” [DzU z 1998 r., nr 
21, poz. 94 ze zm., art. 2377 § 3].

Warto jednak pokreślić, że: „pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z rucho-
mymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak 
np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywają-
cych włosy” [DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm., § 60. 2]. Wynika więc z tego, że na 
pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia z jednej strony funkcji ochronnych środków 
ochrony indywidualnej, z drugiej zaś użytkowych, tak aby pracownik podczas pracy na 
tyle, na ile jest to możliwe, mógł swobodnie wykonywać swoje czynności zawodowe. 
Pracodawca powinien również zapewnić aby środki, o których mowa, były utrzymy-
wane w odpowiednim stanie higienicznym poprzez takie czynności, jak „odpowiednie 
pranie, konserwacje, naprawę, odpylanie czy odkażanie” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 
ze zm., art. 2379 § 2].

Z badań wynika, że spośród 2000 przebadanych pracodawców, 1066 zadeklarowało, 
że występują w ich zakładzie stanowiska wymagające zapewnienia odzieży i obuwia 
roboczego. Stanowi to 53,30% badanej zbiorowości. Kolejne 4 osoby (0,20%) odpowia-
dając „nie wiem”, miały wątpliwość w tym względzie, a 930 respondentów (46,50%) 
zdecydowanie stwierdziło, że takich stanowisk nie posiada. 

Taki stan rzeczy należy uznać za mało prawdopodobny. Wystarczy przyjrzeć się 
strukturze badanej zbiorowości pod względem przeważającego profilu działalności. 
Otóż w próbie znalazły się podmioty z wielu różnych działów gospodarki. Wykaz dzia-
łów biorących udział w badaniach przedstawiono w tab. 37

Tabela 37. Podmioty biorące udział w badaniach z podziałem na działy gospodarki (PKD)

Dział Nazwa grupowania

01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność 
usługową 

02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 
05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 
14 Produkcja odzieży 
15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru
18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
24 Produkcja metali

25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urzą-
dzeń



Raport z badań 115

26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
27 Produkcja urządzeń elektrycznych
28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli

31 Produkcja mebli
32 Pozostała produkcja wyrobów
33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
43 Roboty budowlane specjalistyczne

45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów 
samochodowych

50 Transport wodny
51 Transport lotniczy
52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
55 Zakwaterowanie
60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 
61 Telekomunikacja
63 Działalność usługowa w zakresie informacji

64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych 

65 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obo-
wiązkowego ubezpieczenia społecznego 

66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze 
emerytalne

69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane 
z zarządzaniem

71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
72 Badania naukowe i prace rozwojowe
73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
75 Działalność weterynaryjna
80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 

85 Edukacja
90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związa-
na z kulturą 

92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 
94 Działalność organizacji członkowskich
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Eliminując takie działy jak: 
zakwaterowanie (55), działalność usługowa w zakresie informacji (63), • 
finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów eme-• 
rytalnych (64), 
ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiąz-• 
kowego ubezpieczenia społecznego (65), 
działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze eme-• 
rytalne (66), 
działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (69), • 
działalność firm centralnych (• head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 
(70), 
działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność • 
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82), 
edukacja (85), działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90), • 
działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana • 
z kulturą (91), 
działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92), • 
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93), • 
działalność organizacji członkowskich (94), • 

w których, jak się wydaje, potencjalnie pracownicy nie potrzebują odzieży i obuwia ro-
boczego (dotyczy również środków ochrony indywidualnej), to i tak pozostaje n=1533 
(76,65%) podmiotów. 

Ze względu na to, że bania kwestionariuszowe nie dają możliwości dokładnych we-
ryfikacji danych, do dalszych analiz zostaną wzięte pod uwagę głosy tych, którzy odpo-
wiedzieli pozytywnie na powyższe zagadnienie. Stanowią oni grupę 1066 responden-
tów, czyli 53,30% próby.

Tabela 38. Rozkład ilościowo-procentowy odpowiedzi dotyczących zapewnienia 
pracownikom odzieży/obuwia roboczego

zapewnienie 
pracownikom 

odzieży/obuwia 
roboczego

Liczba 
podmiotów

Udział %  
w 166

Udział %  
w 2000

TAK 994 93,25% 49,70%

NIE 69 6,47% 3,45%

Nie wiem 3 0,28% 0,15%

Ogółem 1066 100,0% 53,3%
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Skoro pracodawcy świadomi są tego, że na terenie ich przedsiębiorstwa występują 
stanowiska wymagające zapewnienia odzieży i obuwia roboczego, to rodzi się pytanie, 
czy wspomniane środki zostały zapewnione. Wyniki badań w tym zakresie przedsta-
wiono w tab. 38. 

Jak wynika z tab. 38 respondentów, którzy deklarują, że zapewnili odzież/obuwie 
robocze, wśród tych, którzy mają świadomość, że posiadają na terenie firmy takie sta-
nowiska wymagające tego typu środków jest ponad 93%. Jest jednak spora grupa, która 
tych środków nie zapewnia lub nie wie, czy się je zapewnia. W związku z powyższym 
rodzi się pytanie, co się dzieje w przedsiębiorstwach, w których nie zapewniono ww. 
środków. Zgodnie z przepisami prawa: „pracownikowi używającemu własnej odzie-
ży i obuwia roboczego [...] pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości 
uwzględniającej ich aktualne ceny” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2377 § 4]. 
Co więcej: „Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te 
mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez praco-
dawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracowni-
ka” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2379§ 3]. Przedsiębiorcy powinni ponadto 
wiedzieć, że „powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania 
przedmiotów [...] odzieży i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania w procesie 
pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materia-
łami biologicznie zakaźnymi [...] jest niedopuszczalne” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze 
zm., art. 23710 § 1 i § 2]. Temat dotyczący wypłaty ekwiwalentu, tak za odzież i obuwie 
robocze, jak i za ich pranie i konserwację, znalazł się również w spektrum zaintereso-
wań badawczych. Wyniki zaprezentowano w tab. 39.

Tabela 39. Rozkład ilościowo-procentowy odpowiedzi dotyczących ekwiwalentu za odzież 
i obuwie robocze oraz ekwiwalentu za pranie i konserwację

Ekwiwalent za odzież 
i ubranie robocze

Ekwiwalent za pranie 
i konserwację

Liczba 
podmio-

tów

Udział % 
w 1066

Udział % 
w 2000

Liczba 
podmio-

tów

Udział % 
w 1066

Udział % 
w 2000

TAK 330 30,96% 16,50% 578 54,22% 28,90%

NIE 728 68,29% 36,40% 475 44,56% 23,75%

Nie wiem 8 0,75% 0,40% 13 1,22% 0,65%

Ogółem 1066 100,00% 53,30% 1066 100,00% 53,30%
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Jak widać w tab. 39 pracodawcy chętniej wypłacają ekwiwalent za pranie i konserwa-
cję niż za samą odzież i obuwie robocze. Wydawało by się logiczne, że jeśli pracodawca 
nie zapewnia odzieży/obuwia roboczego, to wypłaca pracownikowi ekwiwalent tak za 
samą odzież, jak i pranie/konserwację. W tym przypadku tak nie jest. Zdecydowanie 
więcej respondentów deklaruje, że wypłaca ekwiwalent za pranie/konserwację (578) 
niż ekwiwalent za odzież/obuwie robocze (330). Różnica to 248 jednostek. Możliwe 
jest to w przypadku, gdy pracodawca wyposaża pracownika w odzież roboczą, ale nie 
zapewnia jej konserwacji. Po odpowiednim przefiltrowaniu danych, gdzie wzięto pod 
uwagę tych, którzy zapewnili pracownikowi odzież/obuwie robocze, nie wypłacają za 
to ekwiwalentu, ale wypłacają ekwiwalent za pranie/konserwację wśród tych, którzy 
zadeklarowali stanowiska wymagające zapewnienia odzieży/obuwia roboczego, jest 
298 (ok. 28% z 1066 i ok. 15% z 2000).

Odnosząc się również do wyników wcześniejszego zagadnienia, a mianowicie doty-
czącego zapewnienia odzieży/obuwia roboczego, logicznym było by również to, że jeśli 
pracodawca zapewnia odzież roboczą, to nie wypłaca ekwiwalentu, a jeśli jej nie zapew-
nia, to powinien wypłacać ekwiwalent. W związku z tym wyniki na „tak” w zakresie 
zapewniania odzieży roboczej (tab. 38.) powinny być identyczne z wynikami na „nie” 
w przypadku ekwiwalentu (tab. 39 i na odwrót. Obserwując oba wspomniane zagad-
nienia (tab. 38. i 39) należy zauważyć, że niestety tak nie jest. Różnice pomiędzy odpo-
wiadającymi sobie odpowiedziami różnią się o ok. 260 podmiotów. Może to być spowo-
dowane tym, że pracodawca dla niektórych pracowników zapewnia odzież ochronną, 
być może dlatego, że prawnie nie może z tego obowiązku być zwolniony, a części pra-
cownikom wypłaca ekwiwalent. Takich przypadków w badanej zbiorowości było 286, 
czyli blisko 27% spośród spośród tych, którzy zadeklarowali stanowiska wymagające 
zapewnienia odzieży/obuwia roboczego i 14,3% całej próby. Nie jest natomiast w ogóle 
zrozumiałe, a są takie przypadki, dlaczego przedsiębiorcy z jednej strony nie zapewnia-
ją odzieży i obuwia roboczego i jednocześnie nie wypłacają za to ekwiwalentu. Takich 
przypadków jest n=26, czyli ok. 2,4% z 1066 i 1,3% z 2000. I ten wynik ewidentnie na-
leży uznać za nieprawidłowość.

2.8.2. Środki ochrony indywidualnej
W Kodeksie pracy mówi się, że: „pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracow-

nikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku 
pracy” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2376. § 1]. Przy czym to „pracodawca 
ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, któ-
rych stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne [...] oraz przewidywane 
okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., 
art. 2378. § 1]. Należy przy tym nadmienić, że środki ochrony indywidualnej udostęp-
niane pracownikowi powinny spełniać odpowiednie przepisy (przepisy szczegółowe 
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znajdują się w Ustawie o systemie oceny zgodności [DzU z 2004, nr 204, poz. 2087 ze 
zm.]. Pracodawca zobowiązany więc jest, aby: „dostarczać pracownikowi środki ochro-
ny indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności [DzU z 1998 
r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2376§ 3.]. A ze złamanie ww. przepisów wynikają określone 
konsekwencje karne, a mianowicie w art. 283 Kodeksu pracy stwierdza się, że: „kto 
wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie 
spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, […] podlega karze grzywny od 1.000 
zł do 30.000 zł” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 283. § 1. § 2. u. 4].

Z badań wynika, że spośród 2000 przebadanych pracodawców 555 zadeklarowało, 
że występują w ich przedsiębiorstwie stanowiska wymagające zapewnienia środków 
ochrony indywidualnej. Stanowi to jedynie 27,75% badanej zbiorowości. Kolejnych 17 
osób (0,85%) odpowiadając „nie wiem”, miało wątpliwości w tym względzie, a 1428 pra-
codawców (71,40%) zdecydowanie stwierdziło, że takich stanowisk nie posiada. Po-
dobnie jak miało to miejsce w przypadku stanowisk wymagających zapewnienia odzie-
ży i obuwia roboczego, taki stan rzeczy wydaje się mało prawdopodobny. Wystarczy 
bowiem przyjrzeć się strukturze badanej zbiorowości pod względem przeważającego 
profilu działalności (tab. 37). Jak wcześniej wspomniano, pomijając działy, w których 
najprawdopodobniej stosowanie środków ochrony indywidualnej byłoby bezcelowe, 
zostają 1533 podmioty (76,65%), czyli o blisko 1000 mniej niż wynikałoby z badań.

Przechodząc do kolejnego zagadnienia dotyczącego zapewnienia przez pracodawcę 
środków ochrony indywidualnej, spośród 555 podmiotów, jakie stwierdziły, że wystę-
pują stanowiska wymagające tych środków, jedynie dwóch pracodawców przyznało się 
do nie zapewnienia ich. Stanowi to niespełna 1% tej grupy.

Następne zagadnienia z zakresu środków ochrony indywidualnej dotyczyły egze-
kwowania przez pracodawców stosowania przez pracowników wspomnianych środ-
ków oraz sprawdzania ich stanu/sprawności. Bowiem: „przestrzeganie przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. 
W szczególności pracownik jest obowiązany: stosować środki ochrony zbiorowej, a tak-
że używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej […], zgodnie z ich przezna-
czeniem” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 211. u. 4]. Pracodawca więc powinien 
poinformować korzystających z ww. środków o sposobach posługiwania się nimi [DzU 
z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 2376. § 1]. Jednocześnie: „Osoba kierująca pracowni-
kami jest zobowiązana:

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie • 
z przeznaczeniem,
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicz-• 
nego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie 
z przeznaczeniem,
egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeń-• 
stwa i higieny pracy” [DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm., art. 212., u. 2, 4 i 5].
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Ażeby dowiedzieć się, jaki jest stan rzeczy w tym względzie, w badaniach zadano 
respondentom zestaw dwóch pytań (jedno dotyczyło sprawdzania przez kierowników 
stosowania środków ochrony indywidualnej, drugie – sprawdzania stanu/sprawności 
tych środków). Wyniki odpowiedzi zaprezentowano w tab. 40.

Tabela 40. Rozkład ilościowo-procentowy odpowiedzi dotyczących sprawdzania stopnia 
stosowani oraz stanu/sprawności środków ochrony indywidualnej

stopień stosowania środków 
ochrony indywidualnej

stan/sprawność środków 
ochrony indywidualnej

Liczba 
podmio-

tów

Udział % 
w 555

Udział % 
w 2000

Liczba 
podmio-

tów

Udział % 
w 555

Udział % 
w 2000

TAK 523 94,23% 26,15% 515 92,79% 25,75%

NIE 30 5,41% 1,50% 33 5,95% 1,65%

Nie wiem 2 0,36% 0,10% 7 1,26% 0,35%

Ogółem 555 100% 27,75% 555 100% 27,75%

Jak widać w powyższej tabeli (tab. 40.), wyniki nie odbiegają w sposób znaczący od 
wyników w zakresie zapewnienia przez pracodawców na stanowiskach pracy środków 
ochrony indywidualnej. Należy jednak zauważyć, że pracodawcy większy nacisk kładą 
na sprawdzanie stosowania wspomnianych środków niż na sprawdzanie ich stanu. Wy-
selekcjonowano w badanej zbiorowości respondentów, którzy zadeklarowali, że pra-
cownikom zapewnili środki ochrony indywidualnej i jednocześnie nie sprawdzają sto-
sowania wspomnianych środków. Takich jednostek było w próbie, aż n=28, co stanowi 
ok. 5% deklarujących występowanie stanowisk wymagających omawianych środków. 
Następnie wyselekcjonowano tych, którzy zadeklarowali, że pracownikom zapewnili 
środki ochrony indywidualnej i jednocześnie nie sprawdzają stanu ww. środków. Ta-
kich jednostek było w próbie aż n=31, co stanowi ok. 5,6% deklarujących występowa-
nie stanowisk wymagających omawianych środków. Tyle więc podmiotów w sposób 
ewidentny nie przestrzega przepisów prawa. Nie przypadkowo w zagadnieniu wcze-
śniejszym dotyczącym niewypłacania ekwiwalentu przez pracodawcę, nie zapewniając 
równocześnie środków ochrony indywidualnej jest niezwykle podobna, bo n=26. To są 
te same podmioty. Wynika z tego, że jest dość znaczna grupa pracodawców, którzy choć 
zdają sobie sprawę, że są stanowiska wymagające zapewnienia tak odzieży i obuwia ro-
boczego, jak i środków ochrony indywidualnej, nie zapewniają pracownikom środków 
ochrony indywidualnej, nie wypłacają ekwiwalentów, nie sprawdzają stosowania tych-
że środków, no bo ich nie ma i jeszcze w sposób jawny przyznają się do nie przestrze-
gania prawa. W przypadku pozostałych wyników, włącznie z analizą wcześniejszych 
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zagadnień, można domniemywać, że skala nieprzestrzegania prawa w tym względzie 
jest znacznie większa, jednak pracodawcy „uciekają” w odpowiedziach wskazując wa-
riant „nie dotyczy”.

Bardzo istotnym jest Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pra-
codawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu 
prowadzenie akt osobowych pracownika. Mówi się w nim, że: „pracodawca zakłada 
i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika: „kartę ewidencyjną przydziału odzieży 
i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalen-
tu pieniężnego za użytkowanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację” 
[DzU z 1996 r., nr 62, poz. 286, § 8, u. 3]. Jak więc wynika z powyższego, szczególnie 
z ostatniego przepisu prawnego, tematyka „założenia” i „prowadzenia” indywidualnie 
dla każdego pracownika karty norm przydziałów tak odzieży/obuwia roboczego, jak 
i środków ochrony indywidualnej zasługuje na uwagę. Takie więc pytanie zadano re-
spondentom w badaniach. Wyniki przedstawiono w tab. 41

Tabela 41. Rozkład ilościowo-procentowy odpowiedzi dotyczących prowadzenia tabel 
norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

prowadzenie norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego

Liczba 
podmiotów

Udział % 
w 2000

TAK 550 27,50%

NIE 418 20,90%

Nie wiem 25 1,25%

Nie dotyczy 1007 50,35%

Ogółem 2000 100,00%

Porównując wcześniejsze wyniki z wynikami badań uzyskana w zakresie prowadze-
nia tabel/ewidencji norm przydziałów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 
roboczego (tab. 41) należy zauważyć, że są one bardziej zbliżone do wyników w zakre-
sie środków ochrony indywidualnej niż odzieży i obuwia roboczego. Należy to uznać za 
dużej rangi nieprawidłowość. Tabele, o których mowa, dotyczą bowiem tak jednego, jak 
i drugiego. Można byłoby się spodziewać odpowiedzi pozytywnych na poziomie 1066, 
czyli poziomu odpowiedzi pozytywnych w zakresie występowania stanowisk wymaga-
jących zapewnienia odzieży i obuwia roboczego, a nie 550 jak jest w tym przypadku. 
Dokonując odpowiedniej selekcji, zauważono, że są to nieomal wszyscy ci, którzy od-
powiedzieli pozytywnie w zakresie występowania stanowisk wymagających środków 
ochrony indywidualnej. To potwierdza wcześniej postawioną tezę. Poziom ponad 500 



Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp  
do zmian w przepisach i potrzebach rynku

122

podmiotów jest więc skalą nieprzestrzegania prawa w tym zakresie. Stanowi to ponad 
25% badanej zbiorowoścI. 

2.9. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

2.9.1. Jednostki pełniące zadania służb bhp
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jako organ pełniący funkcje kontrolno-dorad-

cze powoływana jest zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 
r. z późn. zm.]: „Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników, tworzy służbę 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej służbą […], zaś pracodawca zatrudniający 
do 100 pracowników powierza wykonanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnio-
nemu przy innej pracy”. W przypadku małych podmiotów gospodarczych wypełnianie 
tych obowiązków może realizować sam pracodawca, gdyż w art. 23711 § 1 i § 2 dalej 
czytamy: „Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania 
zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1. zatrudnia do 10 pracowników,
2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla 

której ustalono nie większą niż 3 kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2 Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powie-
rzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”.

Tabela 42. Rozkład ilościowy i procentowy osób/jednostek pełniących zadania służb bhp 
w badanych firmach.

osoby / jednostki pełniące zadania służb bhp n udział %

pracodawca 1051 52,55%

osoba/osoby/firma spoza zakładu pracy 681 34,05%

pracownik zatrudniony przy innej pracy (jakiej?) 75 3,75%

pracownik – specjalista/inspektor ds. bhp zatrud-
niony w niepełnym wymiarze czasu pracy 119 5,95%

pracownik/pracownicy komórki bhp w pełnym 
wymiarze czasu pracy 74 3,70%

suma 2000 100,00%

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej prawne ograniczenia, zbadano grupę praco-
dawców w zakresie powoływania stosownych osób/jednostek do pełnienia zadań służb 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzyskane wyniki w układzie ilościowo-procentowym 
przedstawia tabela 42

Ponad połowa badanych 52,55% (n=1051) deklaruje, że zadania służb bhp pełnione 
są przez samego pracodawcę. W związku z tym, że – jak wskazano powyżej – pracodaw-
ca może pełnić zadania służb bhp pod warunkiem, iż firma zatrudnia nie więcej niż 20, 
przeanalizowano ten aspekt w grupie tychże 1051 pracodawców. Wyniki zamieszczono 
w tabeli 43.

Tabela 43. Wielkość podmiotów gospodarczych, w których zadania służb bhp pełni 
pracodawca.

wielkość firmy n udział % w grupie

1-10 974 92,67%

11-20 57 5,42%

21-49 14 1,33%

50-100 5 0,48%

101-249 1 0,10%

250-600 0 0,00%

powyżej 600 0 0,00%

suma 1051 100,00%

Zdecydowana większość (n=974; 92,67%) ankietowanych zatrudniających do 10 
osób pełni również rolę bhp-owca. W przypadku 57 podmiotów (n=5,42%) prawdo-
podobnie nie jest to zgodne z prawem. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
[DzU nr. 199, poz. 1673 z późn. zm.] do 2 lub 3 kategorii ryzyka zaliczane są jedynie 
branże: hotele i restauracje, pośrednictwo finansowe, administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie 
zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne oraz edukacja. Do tych grup należy 
jedynie 11 firm, zatem w pozostałych 46 podmiotach pracodawcy nie mogą pełnić za-
dań służby bhp. 

Niepokoi również fakt, że są firmy średnie w liczbie 5 zatrudniające od 50 do 100 pra-
cowników, a nawet jedno przedsiębiorstwo powyżej 100 pracowników, gdzie wbrew 
przepisom zadnia kadr bhp również pełni sam pracodawca.

Ankietowani stosunkowo rzadko powierzają obowiązki bhp swoim pracownikom za-
trudnionym przy innej pracy. Stanowią oni zaledwie 3,75% badanej grupy (n=75). Mogą 
to zrobić jedynie firmy do 100 pracowników, jednak w dwóch przypadkach firmy te 
były większe.
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Jak wynika z tabeli 42, pracodawcy często korzystają z usług firm zewnętrznych. 
W badanej próbie odsetek wyniósł 34,05% (n=681), choć zgodnie prawem usługi firm/
osób zewnętrznych w zakresie bhp mogą być świadczone w podmiotach zatrudniają-
cych do 100, w 8 przypadkach warunek ten nie został spełniony. 

Powołując się na rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
[DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.] § 1.: „3. Pracodawca zatrudniający od 100 
do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrud-
nia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. 4. Pra-
codawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu 
pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników”.

W podmiotach bardzo dużych, zatrudniających powyżej 600 pracowników, których 
zidentyfikowano 12, przedsiębiorcy zazwyczaj deklarowali zatrudnienie pracowników 
w pełnym wymiarze czasu pracy, niestety dwa podmioty zatrudniają pracownika służb 
bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy, a jeden podmiot korzysta z usług firmy ze-
wnętrznej. 

2.9.2. Kwalifikacje, które winna posiadać osoba pełniąca zadania służb bhp
Artykuł 23711 §2 Kodeksu pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.] stanowi: „Pra-

cownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono 
wykonywanie zadań tej służby, o którym mowa w §1, a także specjalista spoza zakła-
du pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania za-
dań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
pracowników tej służby”. Postanowienie to dotyczy stanu prawnego przed nowelizacją 
rozporządzenia w sprawie służby bhp, kiedy jako wystarczające wymagania kwalifika-
cyjne dla pracowników służby bhp uznawano posiadanie wykształcenia wyższego lub 
średniego z odpowiednim stażem pracy. Wówczas szkolenie tych osób w zakresie bhp 
było niezbędne, gdyż często nie miały one ani przygotowania teoretycznego, ani żadnego 
stażu pracy w zakresie bhp. Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie służby bhp 
stanowi, że kandydat na pracownika służby bhp musi posiadać wykształcenie w zakresie 
bhp (technik bhp, ukończone studia wyższe o kierunku bhp, specjalizację lub studia pody-
plomowe w zakresie bhp). Znajduje to odzwierciedlenie w § 4.1 rozporządzenie w sprawie 
służby bhp [DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.], tj.: „Pracowników służby bhp zatrudnia się 
na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjali-
stów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwa-

lifikacyjne:
1. inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadają-

ca zawód technika, bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba 

posiadająca: 
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a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż 
pracy w służbie bhp lub 

b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy,

3. specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca 
wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp,

4. starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba 
posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5. głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba 
posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy albo studia”.

Podczas przeprowadzonych badań jednym z głównych celów była ocena stopnia świa-
domości odnośnie kwalifikacji i kompetencji działających służb bhp. Badaniu podlegały 
jedynie firmy, w których zadania tych służb nie były realizowane przez pracodawcę, czy-
li dotyczyły 949 podmiotów. Poziom wykształcenia służb bhp przedstawia rysunek 49.

Rysunek 49. Poziom wykształcenia służb bhp.

Jak widać, ponad połowa ankietowanych (n=487; 51,32%), mimo że samodzielnie nie 
wykonuje zadań służb bhp, nie jest zainteresowana wykształceniem kadr odpowiedzial-
nych za pełnienie zadań tych służb. Spośród tych, którzy mają wiedzę, największą grupę 
stanowią osoby z wykształceniem wyższym (n=336; 35,41%). Świadczy to niewątpliwie 
o rosnącym poziomie świadomości polskich przedsiębiorców w tym obszarze. Służby 
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bhp przestają być bowiem traktowane jako mało istotna, a zatem niekoniecznie dobrze 
wykształcona grupa pracowników.

Znaczna grupa to osoby z wykształceniem średnim (n=121; 12,75%), w której obec-
nie 55 pracowników wykonuje swoje usługi w zakresie bhp jako podmiot zewnętrzny, 
zatem to ich w głównej mierze będą dotyczyć zmiany kwalifikacyjne w połowie roku 
2013. Bez uzupełnienia kwalifikacji w postaci zdobycia wykształcenia wyższego nie 
będą mogli świadczyć pracy z zakresu bhp.

Niestety w badanej grupie przedsiębiorców znalazło się kilkoro mikropracodawców 
(n=5; 0,57%), którzy do zadań bhp zatrudniają osoby z wykształceniem podstawowym 
i zasadniczym, nie będących na dodatek pracownikami badanych firm. Poziom niewie-
dzy czy też ignorancji w tym temacie jest ogromny.

Pytanie uzupełniające odnoszące się do kwalifikacji pracowników służb bhp dotyczy-
ło uprawnień zawodowych w obszarze bezpieczeństwa zdobytych na różnych formach 
kształcenia. Strukturę ilościową i procentową przedstawia graficznie rysunek 50. Na 
pytanie uzupełniające odpowiadali wyłącznie ankietowani, którzy w pytaniu poprzed-
nim znali poziom wykształcenia kadr bhp, zatem liczba wskazań wyniosła 462.

Rysunek 50. Formy kształcenia zawodowego kadr bhp.

Najczęściej respondenci wskazywali kurs kwalifikacyjny (n=141; 30,52) jako formę 
zdobywania wiedzy i kompetencji służb bhp. Istotnie ten sposób zdobywania upraw-
nień zawodowych bhp był do niedawna wystarczający. 

Znaczący procent odpowiedzi uzyskano w wariancie kierunkowych studiów wyż-
szych (n=131; 28,35%) oraz studiów podyplomowych, stanowiły one 20,35% (n=94). 
Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach wychodząc naprzeciw potrzebom rynku 
i zmieniającego się prawa, oferta uczelni wyższych w zakresie organizowania studiów 
podyplomowych z zakresu bhp znacznie się rozszerzyła, uzyskany w badaniu wynik 
można uznać za zadowalający. W połączeniu z wynikiem uzyskanym dla kierunkowych 
studiów wyższych z bhp, należy stwierdzić, że blisko połowa (n=225; 48,70%) praco-



Raport z badań 127

dawców ma świadomość o rosnących wymaganiach kwalifikacyjnych dla służb bhp.
Stosunkowo małą popularnością wśród ankietowanych cieszą się absolwenci szkół 

policealnych (n=39; 8,44%) oraz techników i liceów zawodowych, stanowili jedynie 
4,98% grupy (n=23). 

2.9.3. Zadania, obowiązki służb bhp
Kluczowe pytanie w ankiecie dotyczyło badania poziomu świadomości pracodawców 

odnośnie zadań i obowiązków służb bhp, obszaru, w jakim winny działać. Przedsiębior-
cy powinni znać zakres tych zadań, by skutecznie egzekwować wywiązywanie się bhp-
owców z ciążących na nich obowiązków. Zakres działania służb bhp reguluje prawnie 
§ 2. 1 rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, 
poz. 704 z późn. zm.]. Respondenci mieli do wyboru listę 22 odpowiedzi, z czego 11 
obejmowało ustawowy zakres działań służb bhp wynikający z § 2.1. rozporządzenia 
[DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.], 11 odpowiedzi wykraczało poza zakres praw-
ny, a które według wiedzy autorów funkcjonują w świadomości wielu pracodawców. 
Wszystkie z zaproponowanych w kafeterii odpowiedzi były wymieszane ze sobą tak, 
aby nie sugerowały zestawu odpowiedzi prawidłowych. 

Na rysunku 51 przedstawiono uzyskane wyniki w porządku malejącym. 
W analizie przedstawiono uzyskane wyniki w podziale na odpowiedzi prawidłowe – 

tabela 44, odpowiedzi sprzeczne z wymaganiami prawnymi – tabela 45.

Rysunek 51. Rozkład zadań i obowiązków służb bhp w opinii ankietowanych pracodawców.
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Tabela 44. Zadania/obowiązki służb bhp wynikające z regulacji prawnych według opinii 
pracodawców.

Zadania/obowiązki służb bhp n Udział %

przeprowadzanie szkoleń wstępnych, ogólnych bhp 674 33,70%

kontrolowanie warunków pracy 564 28,20%

prowadzenie – sporządzanie dokumentacji 
wypadkowej 521 26,05%

wykonywanie okresowych analiz stanu bhp 442 22,10%

prowadzenie postępowania powypadkowego 434 21,70%

doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy 
zgodnie z zasadami bhp 388 19,40%

popularyzowanie problematyki bhp oraz ergonomii 357 17,85%

uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp 336 16,80%

uczestniczenie w pracach komisji ds. bhp 239 11,95%

współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad pracownikami 155 7,75%

nie wiem 1147 57,35%

Respondenci w liczbie 853 udzielili łącznie 7457 odpowiedzi, co daje średnią na jedne-
go ankietowanego 8,7 oznacza to, że średnio pracodawca potrafi wskazać prawie 8 za-
dań, jakie powinna spełniać służba bhp w zakładzie pracy. Niestety aż 57,35% (n=1147; 
4,85%) stwierdziła, że nie posiada wiedzy w tym temacie. Trudno nie postawić pytania, 
jak pracownicy służb bhp są zatem rozliczani ze swojej pracy, i za co pobierają wyna-
grodzenie?

Niewielki odsetek ankietowanych zna podstawowy zakres działania tych służb. Jedy-
nie 15 respondentów wychwyciło wszystkie nieprawidłowe zadania kadr bhp, choć tyl-
ko jeden badany wskazał poprawnie pozostałe. Jest to przedsiębiorca dużej firmy logi-
stycznej, zatrudniającej 250-600 pracowników powiatu radomszczańskiego. W grupie 
zadowalających odpowiedzi (5, 6 poprawnie wskazanych zadań) znaleźli się również 
3 pracodawcy zatrudniający do 10 pracowników, którzy jednak powierzyli pełnienie 
zadań służb bhp osobom spoza zakładu pracy. Niestety nikt z grupy 1051 pracodawców 
pełniących zadania służb bhp nie przeszedł pozytywnie tego testu wiedzy, a to właśnie 
ta grupa powinna wypaść w ankiecie najlepiej.
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Tabela 45. Zadania/obowiązki służb bhp nie wynikające z regulacji prawnych, a w opinii 
pracodawców prawidłowych.

Zadania/obowiązki służb bhp n Udział %

odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy 588 29,40%

przeprowadzanie szkoleń okresowych bhp 578 28,90%

nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp 548 27,40%

nadzór nad warunkami pracy 462 23,10%

przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych 430 21,50%

odpowiedzialność przed sądem za nieprawidłowości 
w zakresie bhp 158 7,90%

kierowanie na badania profilaktyczne 141 7,05%

przeprowadzanie pomiarów środowiska pracy, np. 
pomiar hałasu, pyłów, oświetlenia itp. 141 7,05%

odpowiedzialność przed np. PIP PIS, sądem w 
sprawach bhp 129 6,45%

zakup środków ochrony indywidualnej 117 5,85%

odpowiedzialność finansowa za niedopełnienie obo-
wiązków (kary nałożone przez PIP PIS) 55 2,75%

Badania potwierdzają dość powszechne choć nieprawdziwe twierdzenie, że pracow-
nik zatrudniony na stanowisku bhp-owca pełni w firmie funkcje nadzorcze czy też jest 
odpowiedzialny za stan bhp w firmie. Niestety, prawie 1/3 ankietowanych (n=588; 
29,40%) wskazało, że pracownik służb bhp odpowiada za stan bhp w firmie oraz spra-
wuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp (n=548; 27,40%) i warunkami 
pracy (n=462; 23,10%). Co piąty ankietowany twierdzi, że kadry bhp powinny przepro-
wadzać szkolenia stanowiskowe (n=430; 21,50%). Równie mylne twierdzenie praco-
dawców odnośnie odpowiedzialności bhp-owca przed sądem znalazło potwierdzenie 
w badaniu (n=158; 7,90%). Niewielka liczba wskazań (n=55; 2,75%) dla odpowiedzi 
„odpowiedzialność finansowa” każe przypuszczać, iż pracodawcy mają świadomość, że 
wszystkie kary nakładane przez organy nadzoru nad warunkami pracy obciążają wy-
łącznie pracodawców.

Jak pokazuje tabela 44, według pracodawców rola pracownika służb bhp skupia się 
wokół prowadzenia szkoleń bhp, w tym wstępnych ogólnych (n=674; 33,70%), kontro-
lowania warunków pracy (n=564; 28,20%), prowadzenia i sporządzania dokumentacji 
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powypadkowej (n=521; 26,05%). Szkoda, że zaledwie 357 osób (17,85%) wskazało w ra-
mach zakresu działań służb bhp popularyzowanie problematyki bhp i ergonomii, widać 
działania te są niestety rzadką praktyką.

2.9.4. Rotacja służb bhp
W realizacji celów badania dokonano oceny fluktuacji kadr bhp, sposobów pozyski-

wania potencjalnych pracowników, barier, na jakie napotykają przedsiębiorcy, oraz 
ich oczekiwań w stosunku do pracowników służb bhp. Badaniem objętych zostało 949 
firm, w których zadania służb bhp nie są pełnione przez pracodawców.

Respondentów zapytano o liczbę pracowników służb bhp, którzy byli zatrudnieni 
w czasie funkcjonowania firmy na rynku. Rotacja dotyczyła łącznie 1396 pracowników, 
co stanowi niespełna 1,5 osoby na jedno przedsiębiorstwo. Przyczyny występującej ro-
tacji na tym stanowisku przedstawiono ilościowo i procentowo w tabeli 46.

Tabela 46. Przyczyny rotacji służb bhp.

Przyczyny rotacji służb bhp n
udział % 
w grupie

Wysokie ceny usług bhp / wysokie oczekiwania 
finansowe pracowników służb bhp 56 15,05%

brak odpowiednich kompetencji 73 19,62%

inne (jakie?) 18 4,84%

nie wiem 225 60,48%

suma 372 100,00%

Przyczyny rotacji wskazało zaledwie 142 ankietowanych. Ponieważ ankietowani mo-
gli wybrać kilka odpowiedzi, dlatego sumaryczna liczba wskazanych przyczyn (tabela 
46) jest większa od 142. Blisko połowa (n=73) badanych wskazała trudności w pozyski-
waniu na rynku pracy osób z odpowiednimi kompetencjami, nieco mniej (n=56) wyso-
kie ceny świadczonych usług i oczekiwania finansowe pracowników służb bhp. W po-
zostałej grupie 18 przedsiębiorców jako inne przyczyny rotacji wskazano: uzyskanie 
wieku emerytalnego pracowników służb bhp (n=8), oraz długi okres funkcjonowania 
firmy na rynku.

949 pracodawców zapytanych o źródła informacji w pozyskiwaniu nowych pracow-
ników służb bhp, udzieliło odpowiedzi, wybierając jedną lub kilka odpowiedzi z kafete-
rii proponowanych 6 możliwości, co dało łączną wartość 1086 wskazań. Wyniki ilościo-
we przedstawia tabela 47.
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Tabela 47. Struktura ilościowa i procentowa źródeł informacji o potencjalnych 
pracownikach służb bhp.

Źródła pozyskiwania informacji o potencjalnych 
pracownikach służb bhp

n
udział % 
w grupie

ogłoszenia prasowe 200 21,07%

państwowa Inspekcja Pracy 74 7,80%

internet 225 23,71%

szkoły/uczelnie kształcące służby bhp 18 1,90%

znajomi 498 52,48%

firmy doradztwa personalnego/rekrutacyjne 79 8,32%

inne (jakie?) 121 12,75%

 suma 1215

Najpopularniejszym źródłem informacji wśród przedsiębiorców są znajomi. Ponad 
połowa badanej grupy (n=498; 52,48%) wskazała ten kanał jako źródło informacji. Po-
pularność takiej formy zdobywania nowych pracowników służb bhp wynika z faktu, 
że są to osoby sprawdzone, z dobrymi referencjami, dające poniekąd przedsiębiorcom 
gwarancje rzetelnego wykonywania powierzonych im zadań. Dużą popularnością cie-
szy się internet (n=225; 23,71%) oraz ogłoszenia prasowe, z których korzysta co piąty 
badany (n=200; 21,07%). Niestety współpraca ze szkołami średnimi, jak również uczel-
niami wyższymi, jak pokazują badania nie jest powszechna – to źródło wskazała zaled-
wie grupa 18 ankietowanych, co stanowi 1,90%. Polskie szkoły i uczelnie w znikomym 
stopniu współpracują z przemysłem, zatem trudno się spodziewać, by w obszarze bez-
pieczeństwa pracy sytuacja wyglądała odmiennie. Być może jednostki edukacyjne po-
winny wykazywać większe zainteresowanie dalszym losem swoich absolwentów i na 
przykład poprzez system staży i praktyk zawodowych pomagać w zdobywaniu pra-
cy. Taka współpraca z przedsiębiorcami jest również znakomitą formą promocji szkół, 
uczelni zwłaszcza w dobie rozwijającego się rynku i rosnącej konkurencji.

W kolejnym pytaniu zbadano opinię pracodawców w zakresie trudności, na jakie 
napotykają podczas poszukiwania kandydatów na kadry bhp. Generalnie pracodawcy 
zaledwie w udziale 5,8% (n=55) zgłaszają trudności, z jakimi mają do czynienia w pro-
cesie rekrutacji służb bhp. Zestawienie ilościowe i procentowe przedstawia rysunek 52, 
natomiast w tabeli 48 zawarto wyniki kafeterii odpowiedzi warunkowej odnoszącej się 
do przyczyn zgłaszanych trudności i przeszkód.
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Rysunek 52. Zestawienie ilościowe i procentowe przedsiębiorców mających lub nie 
trudności w rekrutowaniu pracowników służb bhp.

Tabela 48. Zestawienie ilościowe i procentowe rodzajów istniejących trudności 
w rekrutowaniu pracowników służb bhp.

Przyczyny trudności w pozyskiwaniu 
i zatrudnianiu pracowników służb bhp

n
udział % 
w grupie

niewielka grupa potencjalnych kandydatów do pracy 
w służbach bhp 25 45,45%

zbyt wygórowane wymagania finansowe 11 20,00%

brak kwalifikacji 26 47,27%

słaba baza informacyjna na temat potencjalnych 
kandydatów 17 30,91%

brak znajomości języka 2 3,64%

inne (jakie?) 2 3,64%

suma 83  

55 ankietowanych zgłosiło łącznie 83 przeszkody, na jakie napotykają podczas szu-
kania i zatrudniania pracowników służb bhp. Bolączką pracodawców jest według nich 
stosunkowo mała grupa potencjalnych kandydatów. Biorąc pod uwagę zmieniające się 
wymagania w stosunku do wykształcenia tychże kandydatów, należy się spodziewać, 
że grupa wykwalifikowanych pracowników służb bhp po roku 2012 będzie tym bar-
dziej niewystarczająca. Znaczący problem według respondentów stanowi brak lub nie-
odpowiednie kwalifikacje kadr bhp (n=26) oraz niewystarczająca baza informacyjna 
na temat uprawnionych do wykonywania tego zawodu osób (n=17). Należy wspomnieć, 
że w Polsce nie funkcjonuje rejestr uprawnionych do wykonywania tego zawodu i nie 
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wiadomo, ilu pracowników służb bhp jest na rynku pracy. Stworzenie listy specjalistów 
bhp ułatwiłoby nie tylko pozyskiwanie kadr bhp o niepodważalnych kwalifikacjach, 
umożliwiłoby również ocenę fluktuacji tej grupy zawodowej.

Zbyt wygórowane wymagania finansowe potencjalnych kandydatów na pracowni-
ków (n=11) stanowiły problem dla 11 badanych. Nieznajomość języka kandydatów nie 
stanowi istotnego problemu w rekrutacji (n=2), a dotyczy głównie dużych korporacji 
międzynarodowych. W kategorii inne przyczyny, ankietowani wskazali brak doświad-
czenia w pracach służb bhp.

Ostatnim pytaniem dedykowanym wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy nie peł-
nią w swoim zakładzie funkcji specjalisty bhp, było wskazanie najistotniejszych kry-
teriów, jakimi się kierują przy wyborze pracownika bhp do pracy. Ankietowani mieli 
możliwość wyboru kilku spośród 8 proponowanych odpowiedzi. Wyniki w formie gra-
ficznej ilustruje rysunek 53.

rekomendacje
znajomych

doświadczenie
we współpracy
z instytucjami
nadzoru i kontroli

staż w
służbach
bhp

wynagrodzenie dodatkowe
certyfikaty/kwalifikacje

np. CIOP, PIP,
auditora wewnętrznego

wiek płeć inne (jakie?)

Rysunek 53. Najistotniejsze kryteria wyboru pracownika służb bhp według ankietowanych

Dla blisko połowy badanej grupy pracodawców (n=426; 55,89%) najważniejszym 
kryterium przy zatrudnianiu kadr bhp są rekomendacje wydane przez znajomych, od-
powiedzi te korelują z poprzednio omawianą kwestią źródeł informacji w pozyskiwaniu 
specjalistów bhp, gdzie największą liczbę wskazań uzyskały właśnie osoby z najbliższe-
go otoczenia – znajomi. Bardzo ważne dla badanych jest doświadczenie potencjalnych 
kandydatów we współpracy z instytucjami nadzoru nad warunkami pracy tj. PIP, PIS, 
UDT i inne (n=351; 36,99%). Większości przedsiębiorców zależy nie tyle na rzetelności 
pracy kadr bhp, lecz na odpowiedniej skuteczności specjalisty bhp w trakcie kontroli. 
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Niestety w świadomości znacznej części pracodawców funkcjonuje myślenie i działanie 
nakierowane na uniknięcie kar, a nie rzeczywista troska o zdrowie i życie podległych 
pracowników.

W następnej kolejności ankietowani przywiązują wagę do doświadczenia zawodo-
wego służb bhp (n=348; 36,67%), aspektu finansowego (n=313; 32,98%) oraz dodatko-
wych certyfikatów/kwalifikacji (n=216; 22,76%), które mogą umożliwić łączenie funk-
cji bhp z innymi obowiązkami.

W zasadzie wiek osób pełniących zadania służb bhp oraz płeć nie odgrywają istotnej 
roli w procesie rekrutowania kandydatów na te stanowiska.

W śród innych kryteriów badani pracodawcy wskazywali: dyspozycyjność, dostęp-
ność oraz dodatkowe uprawnienia.

2.9.5. Poziom zadowolenia pracodawców z pracy służb bhp
Celem określenia poziomu zadowolenia pracodawców z pracy podległych im służb 

bhp zastosowano 5-stopniową skalę, gdzie 1 – oznacza poziom niedostateczny, 5 – 
bardzo dobrze. Strukturę odpowiedzi ilościowo i procentowo przedstawiono w tabeli 
49.

Tabela 49. Struktura ilościowa i procentowa oceny działalności służb bhp  
przez respondentów.

Poziom zadowolenia pracy służb 
bhp

n udział %

1 10 0,50%

2 18 0,90%

3 173 8,65%

4 816 40,80%

5 983 49,15%

Ogółem 2000 100%

Przeważająca liczba pracodawców jest zadowolona z pracy podległych kadr bhp. 
Warto nadmienić, że wśród tych odpowiedzi respondenci dokonali również samooceny, 
gdyż jak wspomniano wcześniej 52,55% ankietowanych (n=1051) będąc pracodawcami 
pełnią zadania służb bhp. Uśredniona dla wszystkich 2000 wskazań ocena to 4,37. Bio-
rąc pod uwagę wskazane w raporcie nieprawidłowości, które są często udziałem nie-
sprawnie działających kadr bhp, tak dobry wynik jest pewnym zaskoczeniem, świadczy 
poniekąd o niskiej świadomości pracodawców, i niskim poziomie wymagań w stosunku 
do pracowników służb bhp.
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Aby precyzyjnej ocenić funkcjonowanie pracowników kadr bhp dokonano podziału 
na grupę pracodawców pełniących zadania tych służb oraz pozostałych pracowników. 
Wyniki przedstawiono na rysunku 54.

Rysunek 54. Samoocena pracodawców pełniących zadania służb bhp oraz pozostałych 
kadr bhp.

Pracodawcy ocenili pełnienie przez siebie zadań służb bhp nieco lepiej niż kadry bhp, 
które zatrudniają. Średnia z samooceny pracodawców wyniosła 4,40, zaś średnia ocena, 
jaką wystawili pracownikom zatrudnionym w firmie, to 4,33.

Kontynuację poprzedniego pytania stanowiła ocena służb bhp pod kątem niedocią-
gnięć, niedoskonałości, braków w ich działaniu. 

Jedynie 244 pracodawców (12,20%) dostrzega pewne mankamenty w pracach służb 
bhp, znalazło to odzwierciedlenie w niskich notach wystawionych służbom bhp w po-
przednim pytaniu. Wyniki uzyskanych odpowiedzi przedstawia tabela 50.

Tabela 50. Struktura niedoskonałości, braków w działaniach służb bhp.

Niedoskonałości, braki w działaniu służb bhp n
% udział 
w grupie

brak zaangażowania 87 35,66%

brak wiedzy 72 29,51%

brak czasu 62 25,41%

kłopoty z komunikacją 47 19,26%

niepunktualność 40 16,39%

inne (jakie?) 28 11,48%

suma 336  
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Ankietowani, jak w wielu poprzednich pytaniach, mogli wybrać kilka odpowiedzi, 
dlatego łączna liczba wskazań (336) jest większa od liczby ankietowanych, którzy ze-
chcieli na nie odpowiedzieć.

Spośród pracodawców, którzy wskazali mankamenty w pracach służb bhp (n=244), 
ponad 1/3 tj. 87 (35,66%) wskazuje brak zaangażowania kadr bhp w pracę. Stanowi to 
25,89% (n=135) wszystkich 336 wskazań. Prawie 30% pracodawców (n=72; 29,51%) 
zwraca uwagę, że bhp-owcy są niekompetentni, nie posiadają odpowiedniej wiedzy 
oraz ich działania cechuje pośpiech, nierzetelność spowodowana brakiem czasu (n=62). 
Respondenci skarżą się na problemy z komunikacją (n=47) oraz niepunktualność pra-
cowników służb bhp (n=40).

Wśród innych niedociągnięć, luk w działaniu służb bhp badani przedsiębiorcy wska-
zali: zbyt wysokie ceny usług, zgubna rutyna, nierzetelność, brak wyobraźni czy też 
niedopełnianie swoich obowiązków.

2.9.6. Praca służb bhp w zespołach/komisjach
W ramach oceny poziomu świadomości pracodawców, odnośnie zakresu działalno-

ści podległych im służb bhp, poproszono respondentów o wskazanie komisji, zespołów, 
w pracach których uczestniczą bhp-owcy. Spośród 2000 ankietowanych zdecydowana 
większość przedsiębiorców (n=1698; 84,90%) uznała, że ich ten temat nie dotyczy. To 
zadziwiające, gdyż wśród propozycji odpowiedzi znalazły się zespoły/komisje w pra-
cach, których służby bhp muszą brać udział, a przecież większość ankietowanych wska-
zała siebie jako pełniących zadania służb bhp. Od odpowiedzi uchyliło się 75 badanych 
(3,75%) wskazując odpowiedź „nie wiem”. Wyniki badań w zestawieniu ilościowym 
i procentowym przedstawia tabela 51.

Tylko jeden ankietowany wykazał się znacząca aktywnością i wskazał 6 spośród 7 
propozycji. Aktywność godną pozazdroszczenia wykazuje pracownik służb bhp dużej 
firmy transportowej z powiatu miasta Łódź, funkcjonującej na rynku od 2001 roku. Po-
zostali ankietowani zazwyczaj zaznaczali 2-3 komisje (n=83). Uśredniając liczbę zespo-
łów w badanej grupie, można stwierdzić, że pracownicy służb bhp uczestniczą zazwy-
czaj w pracach dwóch zespołów.

Spośród 7 proponowanych w kwestionariuszu odpowiedzi, ankietowani najczęściej 
deklarowali aktywność kadr bhp w pracach zespołów powypadkowych (n=185; 9,25%) 
oraz zespołów do oceny ryzyka zawodowego (n=149; 7,45%). Odpowiedzi te nie są za-
skoczeniem, gdyż wskazany przez respondentów zakres pracy pracowników służb bhp 
wynika z regulacji ustawowych wynikających z rozporządzenia w sprawie służb bhp. 
Służby bhp, jak wynika z badań, uczestniczą również w pracach zespołów ds. oceny 
zgodności maszyn i urządzeń (n=48; 2,40%). Sytuacja ta dotyczy firm, w których do-
konuje się kontroli i przeglądu parku maszynowego. Stosunkowo niewiele osób (n=14; 
0,70%) wskazało uczestnictwo w pracach zespołów wdrażających system zarządzania 
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bhp, dotyczy to głównie firm, które mają wdrożony lub rozpoczęły prace nad wdroże-
niem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Tabela 51. Rozkład ilościowy i jakościowy działalności służb bhp w racach komisji 
i zespołów.

Rodzaje komisji/zespołów, w których uczestniczą 
pracownicy służb bhp

n % udział

nie dotyczy 1698 84,90%

zespół powypadkowy 185 9,25%

zespół do oceny ryzyka 149 7,45%

komisja/ zespół ds. oceny zgodności maszyn
i urządzeń 48 2,40%

komisja przetargowa 22 1,10%

zespół ds. inwestycji 18 0,90%

zespół wdrażający system Zarządzania PN-N 18001 itp. 14 0,70%

inne 32 1,60%

nie wiem 75 3,75%

2.9.7. Podnoszenie kwalifikacji służb bhp
Ocenę aktywności przedsiębiorców w dostosowywaniu kwalifikacji zawodowych 

podległych im służb bhp do wymagań zmieniającego się prawa przeprowadzono 
w oparciu o pytanie, którego wyniki w ujęciu ilościowym oraz procentowym przedsta-
wia rysunek 55.

Rysunek 55. Rozkład ilościowy i procentowy badanych firm według kryterium podnoszenia 
kwalifikacji.
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Niestety większość ankietowanych tj. 40,30% (n=806) nie ma pojęcia, czy kadry bhp 
funkcjonujące w firmach podnoszą swoje kwalifikacje. 1/3 otwarcie przyznaje (n=664; 
33,20%), że nie uczestniczy w żadnych kursach, szkoleniach, dokształcaniu. Niewie-
le ponad 26% ankietowanych (n=530) deklaruje, że ich pracownicy pełniący zadania 
służb bhp, podnoszą obecnie swoje kwalifikacje zawodowe.

Ciekawych wniosków dostarcza analiza grupy samych pracodawców (n=1051) peł-
niących w swoich firmach zadania służb bhp. Wyniki przedstawiono w tabeli 52.

Tabela 52. Podnoszenie kwalifikacji przez pracodawców pełniących zadania służb bhp

Ponoszenie kwalifikacji przez pracodawców 
pełniących zadania służb bhp

n Udział %

tak 237 22,55%

nie 559 53,19%

nie wiem 255 24,26%

suma 1051 100,00%

Jedynie co piąty pracodawca (n=237; 22,55%) deklaruje podnoszenie przez siebie 
kwalifikacji. Zupełnie niezrozumiałej odpowiedzi „nie wiem” udzieliło aż 255 respon-
dentów. Można sądzić, że grupa ta nie utożsamia się z kadrami bhp, choć formalnie peł-
niąc taką rolę w firmach, wspomagają się bhp-owcami z zewnątrz, zatem jakiekolwiek 
aktualizacje wiedzy czy podnoszenie kwalifikacji ich w zasadzie nie dotyczy. Ponad 
połowa otwarcie przyznaje (n=559; 53,19%), iż nie podnosi swoich kwalifikacji w ob-
szarze bhp.

Poprzednie pytanie, dla grupy która udzieliła pozytywnej odpowiedzi (n=530), zo-
stało warunkowo rozbudowane o źródła finansowania rozwoju kadr bhp. 245 (46,23%) 
pracodawców współfinansuje rozwój, podnoszenie kwalifikacji swoich kadr bhp po-
przez całkowite lub częściowe pokrycie kosztów szkoleń, kursów czy nawet studiów. 
285 osób (53,77%) nie przyznaje się do takich działań. W zasadzie pracodawcy współfi-
nansują w większości przypadków samych siebie, gdyż z grupy 245 ankietowanych 136 
(55,51%) pełni jednocześnie zadania służb bhp w swojej firmie.

Tematykę współfinansowanych szkoleń, kursów w udziale ilościowym i procento-
wym przedstawia rysunek 56.

Pracodawcy chętniej współfinansują szkolenia/kursy, które nierozerwalnie zwią-
zane są zadaniami wykonywanymi przez służby bhp. Jest to przede wszystkim do-
kształcanie w zakresie zasad udzielania pomocy przedmedycznej (n=107) oraz ochrony 
przeciwpożarowej (n=73). Inspektorzy, specjaliści ds. bhp łączą często funkcję bhp-
owca i osoby odpowiedzialnej za sprawy przeciwpożarowe i pomocy przedmedycznej. 
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Współudział pracodawców w dokształcaniu kadry bhp w tym zakresie jest rozwiąza-
niem uzasadnionym ekonomicznie, nie rodzi konieczności zatrudniania dodatkowych 
osób – specjalistów z tych obszarów, gdzie koszty są niewątpliwie znacznie wyższe.

Rysunek 56. Zakres szkoleń/kursów dokształcających kadry bhp, współfinansowanych 
przez pracodawców.

W pewnym sensie niespodziankę stanowi znacząca liczba wskazań (n=71) dla szko-
leń z zakresu systemowego zarządzania bhp, co jakby nie współgra z nielicznymi odpo-
wiedziami dla audytorów systemów zarządzania bhp (n=17).

Z tematyki czysto bhp-owskiej największą popularnością cieszą się szkolenia z zakre-
su oceny ryzyka zawodowego (n=57) oraz metodyki prowadzenia szkoleń bhp (n=39). 

W związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej, otwarciem na standardy 
zachodnie, cieszy fakt, że również kadry bhp mogą liczyć na współfinansowanie przez 
pracodawców nauki języków obcych (n=40). Dotyczy to nie tylko dużych firm korpora-
cyjnych, ale również małych podmiotów zatrudniających do 10 pracowników.

Wśród 46 ankietowanych, którzy wskazali inne formy dokształcania, najczęściej po-
jawiały się studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu prawa pracy i kursy kompu-
terowe.

2.9.8. Zmiany prawne związane z kwalifikacjami służb bhp
Kluczowym z punktu widzenia celu głównego badania było pytanie odnoszące się do 

wiedzy pracodawców na temat, terminu zmian prawnych związanych z podniesieniem 
wymagań kwalifikacyjnych (wykształceniem) służb bhp regulowanych rozporządze-
niem w sprawie służby bhp [DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.]. Respondenci mieli do 
wyboru 4 odpowiedzi. Rozkład ilościowy i procentowy przedstawiono w tabeli 53.
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Tabela 53. Struktura ilościowo-procentowa odpowiedzi ze względu na ostateczny termin 
zmian w przepisach dotyczących kwalifikacji służb bhp.

Zmiany przepisów dot. kwalifikacji służb bhp n udział %

nie wiem 1325 66,25%

nie wiem, kiedy, ale wiem, że są planowane 334 16,70%

nie są planowane takie zmiany 94 4,70%

są planowane w roku… 247 12,35%

suma 2000 100,00%

Niestety większość badanych pracodawców wykazała się dużą nieznajomością, 
wręcz ignorancją w zakresie znajomości zachodzących zmian w kwalifikacyjnych dla 
pracowników służb bhp. Prawie 5% (n=94) twierdzi, że żadne zmiany w ogóle nie pla-
nowane. Jedynie grupa 247 ankietowanych próbowała określić ten termin. Ostatnie 
pytanie otwarte umożliwiło ankietowanym wskazanie roku, który z punktu widzenia 
wymagań kwalifikacyjnych będzie ostateczny. Uzyskane odpowiedzi 247 responden-
tów przedstawia tabela 54.

Tabela 54. Rozkład ilościowy i procentowy daty planowanych ostatecznych zmian 
w wymaganiach kwalifikacyjnych dla kadr bhp.

Ostateczny termin zmian n % udział

2008 2 0,10%

2009 3 0,15%

2010 22 1,10%

2011 5 0,25%

2012 32 1,60%

2013 178 8,90%

2014 2 0,10%

2015 3 0,15%

 suma 247  

Grupa 178 ankietowanych (8,90%) poprawnie udzieliła odpowiedzi. Zatem zaledwie 
co 11 przedsiębiorca ma wiedzę, czego dotyczą te zmiany. Niestety pozostałe odpowie-
dzi w tym pytaniu otwartym są dość przypadkowe. 
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Ogólnie skala niewiedzy pracodawców jest zatrważająca i trudno spodziewać się, że 
w połowie roku 2013 pracodawcy zweryfikują uprawnienia zawodowe swoich kadr bhp. 
Zbliżający się okres wejścia w życie stosownych aktów prawnych, winien zmusić instytu-
cje rządowe, jednostki nadzoru nad warunkami pracy, jednostki naukowo-dydaktyczne do 
zintensyfikowania działań z jednej strony podnoszących świadomość polskich przedsię-
biorców, z drugiej przygotowujących przyszłe kadry bhp o odpowiednich kwalifikacjach.

2.9.9. Uprawnienia służb bhp
Jednym z aspektów objętych badaniem była ocena przez pracodawców, jakie upraw-

nienia posiadają pracownicy służb bhp. Uprawnienia kadr bhp reguluje § 3. rozporzą-
dzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 z późn. 
zm.], jednak jak pokazują wyniki zamieszczone w tabeli 55, wiedza przedsiębiorców 
w tym obszarze jest niewielka.

Tabela 55. Rozkład ilościowy i procentowy uprawnień służb bhp.

Uprawnienia służb bhp n udział %

przeprowadzenie kontroli stanu bhp 1773 88,65%

występowanie z wnioskiem o nagrodzenie 
pracownika 519 25,95%

występowanie z wnioskiem o ukaranie pracownika 656 32,80%

występowanie z wnioskiem do pracodawcy nie-
zwłoczne odsunięcie od pracy 760 38,00%

wstrzymanie pracy maszyny 833 41,65%

odsunięcie od pracy pracownika 833 41,65%

reprezentowanie pracodawcy np. w sądzie, PIP 467 23,35%

Badani chętnie udzielali odpowiedzi na to pytanie, zaledwie 20 pracodawców nie 
wskazało żadnego spośród 7 proponowanych w kwestionariuszu uprawnienia. 

Zdecydowana większość (n=1773; 88,65%) postrzega przeprowadzania kontroli bhp 
w firmie, jako główne uprawnienie kadr bhp. Szkoda, że ci sami respondenci przepro-
wadzania kontroli stanu bezpieczeństwa w firmie nie rozpatrują w kategorii głównego 
zadania, jakie powinny te służby wykonywać (we wcześniejszej części zaledwie 564 
osoby wskazały kontrole jako obszar zadań bhp-owca). W świadomości pracodawców 
funkcjonuje raczej sankcyjny charakter pracy służb bhp. Tylko ¼ (n=519; 25,95%) wska-
zuje, że kadry bhp mogą wnioskować o nagradzanie pracowników wyróżniających się 
w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast 
wnioskowanie o zastosowanie kar wskazało 656 pracodawców (32,80%). 
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2.9.10. Komisja ds. bhp
W przypadku podmiotów dużych, na pracodawcy zgodnie z Art.23712 § 1 Kodeksu 

pracy [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 z poź. zm.] spoczywa obowiązek: „Pracodawca zatrud-
niający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy 
[...] jako swój organ doradczy i opiniodawczy”.

Ankietowani zapytani o funkcjonowanie na terenie firmy komisji ds. bhp udzielili od-
powiedzi zgodnie z wynikami przedstawionymi w tabeli 56.

Tabela 56. Struktura ilościowo-jakościowa respondentów ze względu na funkcjonowanie 
komisji bhp w firmie.

Czy w zakładzie funkcjonuje 
komisja ds. bhp

n udział %

tak 82 4,10%

nie 1156 57,80%

nie wiem 43 2,15%

nie dotyczy 719 35,95%

suma 2000 100,00%

Zastanawia fakt, że aż w 4,10% podmiotów (n=82) funkcjonuje komisja ds. bhp, pod-
czas gdy podmiotów dużych zatrudniających ponad 250 pracowników jest jedynie 22. 
Oznacza to, że w podmiotach małych (zatrudniających kilka osób) i średnich także 
komisje są utworzone. Te zaskakujące statystki są mało realistyczne, świadczą raczej 
o niewiedzy pracodawców w tym zakresie, a nie o świadomych działaniach na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa w firmie. Z drugiej strony niepokojące jest to, iż sami 
pracodawcy nie wiedzą, czy taka komisja w ogóle w firmie funkcjonuje (n=43). 

Ciekawych informacji dostarcza analiza grupy podmiotów zatrudniających powyżej 
250 osób, których w badanej próbie jest 22 (1,10%). W podmiotach tych zgodnie z li-
terą prawa musi być powołana do życia komisja ds. bhp. Niestety dwóch pracodawcy 
nie ma wiedzy, czy taka komisja funkcjonuje, a jeden ankietowany stwierdził, że temat 
ten go nie dotyczy. Niepokojący to fakt, gdyż oznacza nieznajomość przepisów kodek-
sowych i obowiązków ciążących na pracodawcach gdyż, powołując się na art. 23712 § 2 
[DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.], czytamy: „Przewodniczącym komisji bhp jest 
pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny 
inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników”. 

Pracodawcy, którzy nie udzielili poprawnej odpowiedzi: albo nie powołali do życia 
komisji bhp, albo też nie uczestniczą w jej pracach, co w obu przypadkach jest narusze-
niem przepisów prawa.
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Posiedzenia komisji ds. bhp winny odbywać się systematycznie, nie rzadziej niż raz 
na kwartał. Precyzuje to przytaczany wcześniej Kodeks pracy, art. 23713 § 2 [DzU nr 21, 
poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.]: „posiedzenia komisji bhp odbywają się w godzinach pracy, 
nie rzadziej niż raz na kwartał”.

Strukturę odpowiedzi ilościowo i jakościowo przedstawia rysunek 57.

Rysunek 57. Struktura częstotliwości posiedzeń komisji bhp według ankietowanych

Zaledwie ponad połowa pracodawców w których funkcjonuje komisja bhp (n=45; 
54,88%) poprawnie udzieliła odpowiedzi na postawione pytanie. O ile wskazania 
12,00% badanych (n=10), że posiedzenia komisji odbywają się raz w miesiącu, nie po-
zostają w niezgodzie z prawem, traktować je można jako dobre praktyki, to odpowie-
dzi pozostałych 27 ankietowanych: raz na dwa lub pięć lat, ukazują znaczną niewiedzę 
w tym obszarze. W grupie przedsiębiorstw dużych zatrudniających ponad 250 pracow-
ników uzyskano tylko jedną niepoprawną odpowiedź przedsiębiorcy powiatu miasta 
Łódź, należącego do administracji publicznej.

2.10. Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie pracy 

Kodeks Pracy [DzU 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.] nakłada obowiązek na pracodawcę 
wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, jak również nakazuje za-
pewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Ar-
tykuł 2071 §2 KP określa informacje, które muszą być przekazane innym pracownikom 
na temat osób udzielających pierwszej pomocy. Informacja o pracownikach, o których 
mowa powyżej, obejmuje: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numeru telefo-
nu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. 

Artykuł 2091 § 3 wskazuje, że ilości osób wyznaczonych do udzielania pierwszej po-
mocy, proces ich szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz wyposażenia w ramach 
danej firmy powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, 
liczby zatrudnionych pracowników oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
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Doświadczenie innych krajów Unii Europejskiej mówi o konieczności przeszkolenia 
ok. 10% załogi w firmach, gdzie ryzyko zawodowe jest na poziomie akceptowalnym – 
średnim. 

Zgodnie z cytowanym art. 2091 § 3 poz. 3 KP pracodawca ma obowiązek wyznaczyć 
osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy. Analiza uzyskanych wyników 
badań wskazuje, że jedynie nieco ponad 50% badanych respondentów wywiązało się 
z tego obowiązku. Oznacza to, że w 893 przedsiębiorców nie spełnia wymogów praw-
nych. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 58

Rysunek 58. Liczba wskazań w zakresie spełnienia przez pracodawców obowiązku 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy 
w zakładzie pracy.

Kolejne zagadnienie dotyczyło obowiązku zapewnienia środków niezbędnych do 
udzielania pierwszej pomocy. W tym wypadku wyniki są znacznie lepsze jak powyżej, 
ponieważ ponad 96% badanych respondentów (n=1924) deklaruje posiadanie apteczki 
pierwszej pomocy. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 59

Rysunek 59. Liczba wskazań w zakresie spełnienia przez pracodawców obowiązku 
zapewnienia apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy.
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W kontekście posiadania apteczki istotnym wydaje się zadanie pytania o proces szko-
leń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Chociaż trzeba nadmienić, że pracodawca 
nie ma obowiązku prawnego ukończenia takiego szkolenia. Tym bardziej cieszy wynik, 
który wskazuje, iż prawie 65% (n=1287) badanych pracodawców ukończyło tego typu 
szkolenie. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 60

Rysunek 60. Liczba wskazań w zakresie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej przez pracodawców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dostęp do apteczki pierwszej pomocy powinni 
mieć wszyscy pracownicy, natomiast obsługa apteczek powinna być powierzona oso-
bom wyznaczonym przez pracodawcę oraz posiadającym ukończone szkolenie z zakre-
su pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek – § 44 Rozporządzenie Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU 2003 nr 169, poz. 1650]. Analiza uzyskanych wy-
ników w tym zakresie wskazuje, że w 88,29% (n=1779) apteczki są ogólnie dostępne. 
Pozostała część respondentów wskazała nieprawidłowe odpowiedzi, np. przy wskaza-
niu innych osób podawano dość kontrowersyjne odpowiedzi, np. administrator budyn-
ku, pracownicy sekretariatu – zamknięta na klucz w sekretariacie, lekarz weterynarii, 
nikt, personel medyczny. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 61.
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Rysunek 61. Analiza dostępności apteczek wśród badanych przedsiębiorstw.

Rysunek 62. Rodzaj stosowanej apteczki w przedsiębiorstwie.

Apteczki w zakładzie pracy są przede wszystkim przenośne (n=1043; 46,35%). Jedna 
trzecia spośród badanych pracodawców posiada apteczki na stałe mocowane do ścian 
budynku, natomiast 17,70% (n=389) deklaruje posiadanie apteczek stacjonarnych, ale 
z możliwością zdjęcia ze stelażu i przeniesienia ich. Szczegółowe dane zaprezentowano 
na rysunku 61. Z punktu widzenia funkcji apteczek to pierwsze rozwiązanie wydaje 
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się być najbardziej optymalnym, chociaż warto wiedzieć, że każde z prezentowanych 
rozwiązań jest zgodne z obowiązującym prawem.

Zwykle ustaleniem zawartości i wyposażeniem apteczki zajmuje się pracodawca 
(n=1435; 66,84) a w następnej kolejności służba bhp (n= 377; 17,56%), jak również pra-
cownicy przeszkoleni i wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz lekarz spra-
wujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami (por. rysunek 63).

Analizując obowiązujące przepisy warto podkreślić, że osobą odpowiedzialną może 
być każdy pracownik wyznaczony przez pracodawcę albo pracodawca, albo też każ-
da inna osoba, o ile posada przygotowanie merytoryczne do tego typu działań (przez 
przygotowanie merytoryczne autorzy rozumieją szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej i obsługi apteczek).

Rysunek 63. Osoby odpowiedzialne za apteczkę pierwszej pomocy.

Problemem uzupełnienia zawartości apteczek zajmuje się również pracodawca 
(n=1603; 78,27%) oraz między innymi służba bhp (n=143, 6,98%) pracownicy przeszko-
leni i wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowe dane zaprezentowano 
na rysunku 64.

Najwięcej spośród badanych pracodawców deklaruje uzupełnianie apteczki w sposób 
nieregularny (n=717, 34,82%) oraz po każdorazowym użytkowaniu (n=622; 30,21%). 
Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 65. Z punktu widzenia podejścia syste-
mowego do bezpieczeństwa w zakładzie pracy wskazane byłoby uzupełnianie apteczki 
w określonych czasookresach powiązane z dokonaniem przeglądu i sprawdzeniem daty 
ważności znajdujących się w niej środków i po każdorazowym używaniu jej zawartości 
w sytuacjach wypadkowych.
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Rysunek 64. Osoby odpowiedzialne za uzupełnienie zawartości apteczki pierwszej pomocy.

Rysunek 65. Częstotliwość uzupełnienia zawartości apteczki pierwszej pomocy.

Kolejne zagadnienie dotyczyło sytuacji wykorzystania apteczki niezgodnie z prze-
znaczeniem.

Jedynie niecałe 2% (n=33) przyznało się do takiego wykorzystania, natomiast prawie 
93% (n=1782) deklaruje, że nie było takich sytuacji. 
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Kolejne analizowane zagadnienie dotyczyło zawartości apteczki. Szczególnie pytanie 
to nabiera istotnego znaczenia w kontekście wskazań – pracodawcy to najliczniejsza 
grupa odpowiadająca za skład i uzupełnianie apteczki. 

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że w prawie 100% apteczki zawierają 
środki opatrunkowe (n=1913), w 96,57% (n=1858) preparaty do dezynfekcji, materiały 
mocujące opatrunki (przylepce, siatki opatrunkowe) wskazało n= 1838, 95,53%, kom-
presy gazowe jałowe – n=1785, 92,78%, nożyczki – n=1613, 83,84%. 

Interesujący jest fakt, że we wskazaniach znalazły się substancje, których nie powin-
no być w apteczce pierwszej pomocy, takie jak np. leki przeciwbólowe (n=1304, 67,78%) 
czy inne leki (n=525, 27,29%). Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 66.

Rysunek 66. Zawartość apteczki pierwszej pomocy.

Obok zawartości apteczki istotne jest posiadanie przez pracodawców procedur zwią-
zanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejne zagadnienie związa-
ne było ze sprawdzeniem posiadania przy apteczkach instrukcji udzielania pierwszej 
pomocy.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że jedynie niecałe 65% (n=1258) bada-
nych pracodawców posiada tego typu instrukcje. Natomiast prawie 650 (32,40%) spo-
śród badanych nie posiada instrukcji udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowe dane 
zaprezentowano na rysunku 67.
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Rysunek 67. Posiadanie przez pracodawców instrukcji związanych z udzielaniem pierwszej 
pomocy.

Samo posiadanie instrukcji nie oznacza jeszcze, że jest to pomocne narzędzie w kon-
kretnym zakładzie pracy. Niestety aż 92,92% badanych pracodawców (n=1194) spo-
śród tych, którzy zadeklarowali posiadanie instrukcji pierwszej pomocy, korzysta z go-
towych instrukcji dostępnych na rynku, a jedynie niecałe 6% (n=77) posiada instrukcje 
tworzone na potrzeby zakładu pracy.

Kolejne analizowane zagadnienie dotyczyło sprawdzenia, czy instrukcje stanowisko-
we w zakładzie zawierają informacje o udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku wy-
stąpienia urazu spowodowanego zagrożeniami na danym stanowisku. W tym miejscu 
należałoby nadmienić, że w myśl obowiązujących przepisów instrukcja stanowiskowa 
powinna zawierać takie informacje.

Analiza uzyskanych informacji wskazuje, że prawie 50% (n=953) korzysta z ogólnej 
instrukcji pierwszej pomocy, zaś jedynie w 18,45% (n=369) badanych pracodawców po-
siada wzmiankę dotyczącą sposobów udzielania pierwszej pomocy w kontekście istnieją-
cych zagrożeń na stanowisku pracy. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 68.

Rysunek 68. Zawartość instrukcji stanowiskowych w kontekście procedur związanych 
z udzielaniem pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
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Uzyskane wyniki w zakresie składu apteczki pierwszej pomocy pokazują, że świado-
mość pracodawców w zakresie procedur związanych z udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej jest jeszcze niezadowalająca i wskazane jest w tym zakresie podejmo-
wanie działań szkoleniowo-informacyjnych.

Istotną kwestią w procesie udzielania pierwszej pomocy jest proces szkoleń. Jest to 
szczególnie istotne zagadnienie. Po pierwsze dlatego, że pracownicy z biegiem czasu 
zapominają, o czym się uczyli, po drugie – mają mało możliwości wyćwiczenia posia-
danych umiejętności (do wypadków w zakładzie pracy nie dochodzi przecież codzien-
nie), po trzecie – zmieniają się zasady i procedury postępowania w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, więc niezbędne jest zaznajamianie pracowników z nowymi proce-
durami i obowiązującymi standardami. 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że w niecałych 60% (n=1192) pracownicy 
mogą sami się zgłaszać na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, na-
tomiast aż w 808 przypadkach (40,40%) są wyznaczani przez pracodawcę. Z punktu 
widzenia specyfiki zadania oraz konieczności posiadania odpowiednich predyspozycji 
możliwość podjęcia samodzielnie przed pracownika decyzji o szkoleniu jest niezwykle 
istotna.

Kolejne analizowane zagadnienie miało na celu sprawdzenie wiedzy pracodawców 
w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących szkoleń pierwszej po-
mocy. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że jedynie niecałe 60% pracodawców 
(n=1134) wskazuje prawidłową odpowiedź w tym zakresie, a mianowicie w myśl obo-
wiązującego prawa szkolenie z zakresu pierwszej pomocy nie jest szkoleniem termino-
wym. Ponad 40% badanych respondentów udzieliło w tym zakresie błędnej odpowie-
dzi (por. rysunek 69).

Rysunek 69. Ważność szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Kolejne zagadnienie dotyczyło długości trwania szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, 
w myśl obowiązujących przepisów prawnych. Tutaj sytuacje wygląda jeszcze gorzej – je-
dynie 39,25% (n=785) badanych pracodawców potrafi wskazać prawidłową odpowiedź. 
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Pozostali nie wiedzą, że w myśl obowiązujących przepisów o długości szkolenia decy-
duje organizator szkolenia, czyli firma szkoleniowa prowadząca tego typu szkolenia.

Rysunek 70. Czas trwania szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

W podsumowaniu należałoby podkreślić, że z jednej strony pracodawcy deklarują 
sprawowanie pieczy nad zawartością apteczki oraz chęć odbywania szkoleń z zakre-
su pierwszej pomocy, z drugiej strony wykazują brak wiedzy dotyczącej zawartości 
apteczki, procedur oraz specyfiki szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy można wyciągnąć wniosek, że świadomość pracodawców 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy nie jest duża i wymaga podjęcia działań zwią-
zanych z opracowaniem jednolitego systemu oraz działań informacyjnych i szkolenio-
wych.
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3. Badanie pracownika służb bhp

Jak już wspominano, Kodeks pracy nakłada na pracodawców wiele obowiązków. Po-
stawione pytanie brzmi: jak radzą sobie pracodawcy z tak szerokim zakresem zadań 
i obowiązków, wymagających często specjalistycznej wiedzy i doświadczenia? 

Prezentowane badania pokazują, że możliwości jest kilka. Jest grupa pracodawców, 
która sama stara się wykonywać zadania pracowników służby bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Inni korzystają z usług specjalistycznych firm doradczych. Jednak najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem jest zatrudnienie osoby i powierzenie mu zadań służby bhp. 
Zachowanie to wynika z obowiązującego prawa – pracodawca zatrudniający więcej niż 
100 pracowników ma obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 
pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś 
pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań 
służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający 
ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykony-
wać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pra-
cowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą 
niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z ty-
tułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (por. art. 23711§ 1 KP). 

3.1. Zawód: specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy

W klasyfikacji zawodów możemy znaleźć opis zwodu: specjalista bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy – kod: 214923. Z opisu zawodu wynika, że osoba posiadająca tego rodzaju 
kwalifikacje zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem pracy zakładowej służby 
bhp, przygotowywaniem i przedkładaniem pracodawcy analiz dotyczących stanu bez-
pieczeństwa w zakładzie, prezentuje propozycje usunięcia występujących zagrożeń, 
prowadzi doradztwo w zakresie bhp, współpracuje z wewnętrznymi komórkami orga-
nizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy, opiniuje plany, 
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założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych 
nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych.

Do zadań zawodowych specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy należy między in-
nymi:

organizowanie i koordynowanie pracy zakładowej służby bhp,• 
prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpie-• 
czeństwa i higieny pracy,
współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bez-• 
pieczeństwa i higieny pracy w zakładzie,
współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy (Państwo-• 
wą Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicz-
nego itd.), a także z zakładowymi organizacjami związkowymi, społeczną inspek-
cją pracy, służbą zdrowia itd.,
udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz udział w odbiorach technicz-• 
nych nowo budowanych lub modernizowanych obiektów budowlanych, urządzeń 
produkcyjnych i innych urządzeń, mających wpływ na warunki bhp,
występowanie z wnioskami dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa i higieny • 
pracy w procesach produkcyjnych zakładu,
udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, ogólnych in-• 
strukcji dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych,
nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz • 
przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakładzie pracy,
bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych • 
wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie,• 
uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz • 
chorób związanych z warunkami pracy, a także w opracowywaniu wniosków 
profilaktycznych,
udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem • 
określonych prac,
nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumen-• 
tów z dziedziny bhp,
koordynowanie prac dotyczących profilaktyki w zakresie bhp i popularyzacji • 
problematyki bhp,
odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest • 
wzbroniona,
wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego • 
zagrożenia życia lub zdrowia pracowników,
występowanie do kierownictwa zakładu o nagradzanie lub karanie pracowników • 
za przestrzeganie lub nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp. 
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Wśród dodatkowych zadań zawodowych wymienia się: 
prowadzenie wszelkich szkoleń z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji • 
zawodowych i uprawnień;
prowadzenie komórki zajmującej się zagadnieniami ochrony p. poż lub ochrony • 
środowisk a (www.praca.gov.pl).

Warunki podjęcia pracy w zawodzie specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy obec-
nie reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 z późn.zm.].

W §4 wspomnianego rozporządzenia możemy przeczytać, że: 
1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych 

inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do 
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania 
kwalifikacyjne:
a) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posia-

dająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być oso-

ba posiadająca,
zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż • 
pracy w służbie bhp lub
wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeń-• 
stwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

c) specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiada-
jąca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

d) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba 
posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

e) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być oso-
ba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp [...]”. 
Objęcie stanowiska głównego specjalisty do spraw bhp jest ukoronowaniem 
kariery zawodowej pracownika służby BHP.
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Jak już wspomniano w rozdziale 1, badania pracowników służb bhp miały pomóc 
w diagnozie zarówno kompetencji, jak i możliwości rozwoju pracowników służb bhp. 
Poniżej przedstawiono wyniki jakie uzyskano z badań służb bhp, w kontekście posta-
wionych przed nimi zadań i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów 
prawnych.

3.2. Rodzaje aktywności służb bhp

W związku z faktem, że obowiązujące przepisy prawne umożliwiają realizację za-
dań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na wiele różnych sposobów, można 
zaobserwować różnego rodzaju działania podejmowane przez osoby posiadające kwa-
lifikacje w zakresie pełnienia obowiązków pracownika ds. bhp. Jak grzyby po deszczu 
powstają firmy szkoleniowe i doradcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a szkoły wyższe mające w swej ofercie studia podyplomowe w zakresie bhp przeżywają 
znaczący rozkwit. 

Z drugiej strony wciąż można doświadczyć niekompetencji ze strony pracowników 
służb bhp, nieznajomości przepisów czy też braku umiejętności praktycznych związa-
nych z takimi działaniami, jak np. analiza ryzyka zawodowego, sporządzanie dokumen-
tacji powypadkowej, badanie przyczyn wypadków przy pracy.

Jakość świadczonych usług na rynku bhp jest na bardzo zróżnicowanym poziomie, 
począwszy od profesjonalnej obsługi, a skończywszy na fikcyjnym tworzeniu doku-
mentów na potrzeby kontroli. Wiąże się to oczywiście z ceną za wykonaną usługę – tu-
taj również możemy zaobserwować dużą rozpiętość.

Pierwszym etapem analizy było sprawdzenie, jaki rodzaj wykształcenia posiadają 
pracownicy służb bhp oraz jak wygląda ich aktywność zawodowa.

Analiza poziomu wykształcenia badanych respondentów wskazuje, że badana popu-
lacja służb bhp posiada przede wszystkim wykształcenie wyższe – 134 osoby, co stano-
wi 67% badanej populacji, 65 osób ma wykształcenie średnie (32,50%), zaś jedna osoba 
posiada wykształcenie zasadnicze (0,50%).

Badani wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy osiągnęli na podstawie kur-
su kwalifikacyjnego bhp (n=43; 21,50%); technikum/liceum zawodowe (n=31; 15,50%) 
studium zawodowego bhp (n=24; 12,00%), studia podyplomowe bhp (n=77; 38,50%) 
studia wyższe bhp (kierunkowe) (n=25; 12,50%) (por. rys.71).
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Rysunek 71. Sposób kształcenia pracowników służb bhp 

Wyniki badań nie są tak optymistyczne jak by się mogło wydawać. Mimo że prawie 
2/3 badanych respondentów posiada wykształcenie wyższe, to jedynie 12,50% ukoń-
czyło kierunkowe studia w zakresie bhp, które dają najlepsze przygotowanie do pracy 
na stanowisku pracownika służby bhp. 

Kolejną kwestią jest intensywność pracy zawodowej pracowników służb bhp. Ana-
liza przeprowadzonych badań wskazuje, że pracowników służb bhp można podzielić 
na dwie grupy: tych którzy pracują tylko w jednym zakładzie pracy i bardzo często 
dzielą zadania pracownika służb bhp z innymi oraz tych, którzy oprócz pracy na etacie 
świadczą usługi związane z doradztwem bhp i szkoleniami w innych zakładach. I tak – 
47,50% (n=95) badanej populacji deklaruje świadczenie usług bhp w jednym zakładzie 
pracy, natomiast 52,50% populacji (n=105) dodatkowo pracuje świadcząc usługi dla in-
nych przedsiębiorstw. 

Liczba zakładów objęta systematyczną opieką przez badane kadry bhp wynosi 663 
zakładów! Średnia liczba zakładów obsługiwana przez jednego pracownika służb bhp 
wynosi 6,3 najmniej to jeden zakład pracy, natomiast rekordziści deklarują, że są w sta-
nie obsłużyć 30 zakładów. Wydajność godna pozazdroszczenia, chociaż wątpliwości 
może budzić jakość obsługi (porównaj tabela 57).
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Tabela 57. Liczba zakładów obsługiwanych przez parowników służb bhp.

Ilość zakładów obsługiwana przez 
jednego pracownika służby bhp:

N udział w %

1 7 6,67%
2 28 26,66%
3 16 15,24%
4 9 8,57%
5 11 10,47%
6 7 6,66%
7 3 2,86%
8 3 2,86%
9 1 0,92%

10 6 5,71%
13 1 0,95%
14 1 0,95%
15 2 1,90%
20 4 3,81%
25 2 1,90%
30 4 3,81%

Ogólna liczba osób, która jest zatrudniona w zakładach pracy obsługiwanych przez 
służby bhp świadczące usługi dla więcej niż jednego zakładu, wynosi 43852, co ozna-
cza, iż średnio jeden pracownik służby bhp obsługuje grupę 414,63 pracowników. Po-
nadto dodatkowo badani respondenci obsługujący więcej niż jeden zakład pracy świad-
czą również obok systematycznej obsługi drobne usługi w zakresie bhp, np. szkolenia, 
opracowanie dokumentacji powypadkowej, ocena ryzyka, sporządzanie dokumentacji 
w 1215 zakładach, co oznacza, że średnio jedna osoba doraźnie współpracuje z prawie 
12 zakładami. 

I na tym nie koniec. Okazuje się, że pracownicy służb bhp posiadają jeszcze niewy-
korzystane zasoby. Z badanej grupy 54 osoby (27%) deklarują chęć poszerzenia swojej 
działalności o obsługę nowych podmiotów w zakresie bhp. Ekspansywność jest godna 
podziwu, bowiem wśród badanych są respondenci, posiadający iście nieograniczony 
potencjał i gotowość współpracy jeszcze z 10, 15, 20, a nawet 35 i 50 podmiotami. 

Wydaje się istotne postawienie w tym miejscu pytania o faktyczne możliwości pro-
fesjonalnej obsługi. Może obsługa bhp to wciąż fikcja tworzona tylko na potrzeby obo-
wiązujących przepisów? 

A jeżeli nie – jeżeli obsługa jest prowadzona w sposób profesjonalny, to ile czasu w ty-
godniu muszą poświęcić badani respondenci na realizację zadań zawodowych związa-
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nych z bhp? Rozrzut uzyskanych wyników w tym zakresie jest bardzo duży – począwszy 
od dorywczego zajmowania się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy (np. jedna 
godzina tygodniowo), a skończywszy na 100 godzinach pracy tygodniowo. Średnia ilość 
czasu poświęcona pracy w służbie bhp wynosi 31,69 h we wszystkich obsługiwanych 
podmiotach, a więc mniej niż etat! 

Jak już wspomniano, spośród badanych respondentów są osoby, które dzielą wyko-
nywanie zadań pracownika służby bhp z innymi zadaniami. W badaniach takich osób 
zidentyfikowano 72, co stanowi 36% badanej grupy. Wśród innych zadań pojawiały się 
najczęściej: ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, ale również ochrona in-
formacji niejawnych, sprawy budowlane, prace administracyjno-biurowe, kadry, nad-
zór, zarządzanie jakością, marketing, zaopatrzenie, logistyka itp.

Średnio badane kadry łączące sprawy bhp z innymi deklarują, że poświęcają na reali-
zację zadań bhp nieco ponad 50% czasu pracy. 

Jak już wspominano wiele razy zadania służby bhp związane są z funkcją doradczą 
i kontrolną (porównaj: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w spra-
wie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.]. Element 
szkolenia nie jest bezpośrednio wpisany do zadań pracownika służby bhp – może szko-
lić, ale nie musi. Dlatego też w tym zakresie można zaobserwować również różnego 
rodzaju praktyki:

pracownicy służb bhp nie zajmują się szkoleniami,• 
pracownicy służb bhp szkolą w zakładach, w których są zatrudnieni, ale otrzymu-• 
ją za tę usługę dodatkowe wynagrodzenie,
pracownicy służb bhp nie szkolą w swym macierzystym zakładzie, ale w innych • 
świadczą tego typu usługi.

Analiza przeprowadzonych badań wskazuje, iż jedynie 12 osób (6,00%) nie prowadzi 
w ogóle szkoleń bhp. 94,0% (n=188) prowadzi szkolenia wstępne – instruktaż ogólny 
bhp, 57% (n=114) szkolenia okresowe dla stanowisk robotniczych; 54% (n=108) – dla 
stanowisk administracyjno-biurowych 33% (n=66) – szkolenie okresowe dla kadry kie-
rowniczej i pracodawców, 29% (n=58), 8% (n=16) – szkolenie okresowe dla służb bhp.

Ciekawe, że 67 osób (n=33,50%) zadeklarowało, iż prowadzi instruktaż stanowisko-
wy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz 
47 osób (23,50%) – instruktaż stanowiskowy dla stanowisk robotniczych, chociaż zgod-
nie z istniejącymi przepisami nie mają do tego prawa. Zgodnie z § 11 5. Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU, nr 180, poz. 1860 z poź. zm.] szkolenia te powinny 
być prowadzone przez wyznaczone przez pracodawcę osoby kierujące pracownikami 
lub pracodawcę, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie za-
wodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowisko-
wego. Czyżby służby bhp nie posiadały dostatecznej wiedzy w tym temacie?
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Analiza uzyskanych wyników w zakresie aktywności szkoleniowej została zaprezen-
towana na rysunku 72. 

Rysunek 72. Rodzaje szkoleń prowadzonych przez służby bhp.

Kolejnym zagadnieniem poddanym analizie było pytanie o motywacje. Co spowodo-
wało, że badani respondenci zajmują się sprawiam związanymi z bezpieczeństwem i 
higieną pracy. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, ale udało je się poklasyfikować. 
Wyodrębniono 12 kategorii motywacji (por. rys. 73). 

Rysunek 73. Główne motywy, którymi kierowali się pracownicy służb bhp.
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Spośród najczęściej pojawiających się motywacji wystąpiło zainteresowanie sprawa-
mi bezpieczeństwa, pasja, ciekawość poznawcza i możilowość rozwoju (n=59; 29,50%), 
na drugim miejscu – zapotrzebowanie pracodawcy i zapotrzebowanie rynku (n=41; 
20,50%), na kolejnym – wykształcenie (n=39; 19,50%), praca zawodowa (n=26; 13,00%) 
oraz możliwość zarabiania pieniędzy (n=11; 5,50%). Analizując uzyskane wyniki moż-
na wyciągnąć wniosek, że badani pracownicy służb bhp to generalnie osoby, które lu-
bią swój zawód i świadomie pojęły decyzję o jego wykonywaniu, jak również w grupie 
badanych respondentów są osoby o wysokim poziomie elastyczności, z umiejętnością 
dostosowania się do potrzeb pracodawców i potrzeb rynku.

W badaniach sprawdzono również postrzeganie przez służby bhp motywacji praco-
dawców – chodziło o wskazanie, co zdaniem respondenta jest istotne dla pracodawcy 
zatrudniającego służby bhp.

Analiza uzyskanych wyników badań wskazuje, że według opinii służb bhp najistot-
niejszym kryterium jest staż w służbach bhp (n=145; 72,50%) oraz doświadczenie we 
współpracy z instytucjami nadzoru i kontroli (n=123, 61,50%), jak również dodatko-
we certyfikaty i kwalifikacje, np. certyfikat CIOP, PIP, audytora wewnętrznego (n=84, 
42,00%). Najmniej istotne zaś, według respondentów jest wiek (n=9, 4,5%) i płeć (n=8, 
4%). Szczegółowe dane przestawia rysunek 74.

Rysunek 74. Kryteria stosowane przez pracodawców zatrudniających służby bhp w opinii 
respondentów.

Podsumowując, pracownicy służb bhp jawią nam się jako osoby albo bardzo aktywne 
zawodowo, świadczące usługi dla wielu podmiotów gospodarczych, albo jako pracownicy 
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wykonujący innego rodzaju zadania, oprócz zadań związanych z bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy. Badani respondenci obok zadań doradczych i kontrolnych świadczą również 
usługi szkoleniowe. Szkoda tylko, że wykonują szkolenia, co do których nie mają upraw-
nień. Wśród motywacji najczęściej wymienianą jest zainteresowanie, wykształcenie, za-
wód – ale również potrzeba rynku, co niewątpliwie świadczy o elastyczności tej grupy 
zawodowej. 

3.3. Rozwój osobisty

Kolejnym kryterium analizy było badanie ścieżki rozwoju pracowników służb bhp, 
co w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, nabiera istotnego znaczenia. 

Jak już wspomniano wcześniej, kwalifikacje do pracy na stanowisku pracownika 
służby bhp można nabyć na poziomie kształcenia średniego (studium policealne) lub 
na poziomie szkolnictwa wyższego (studia licencjackie, inżynierskiej, magisterskie 
czy studia podyplomowe) (szerzej o profilu kształcenia pracowników służb bhp będzie 
mowa w rozdziale 4.) Aktualna oferta edukacyjna pozwala na każdym etapie życia czło-
wieka podjęć decyzję o przekwalifikowaniu się na specjalistę ds. bhp. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy od kilku lat 
są bardzo obleganymi studiami.

Jednak to nie wystarczy. Jak wykazano wcześniej, pracownik służby bhp to osoba, 
która oprócz wiedzy posiada również doświadczenie oraz dodatkowe umiejętności po-
parte certyfikatami. Stąd też badane służby bhp zostały zapytane o podejmowane dzia-
łania w zakresie swojego rozwoju. 

Jeżeli chodzi o dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, analiza uzy-
skanych wyników badań wskazuje, że badana populacja dość chętnie korzysta z dodatko-
wych szkoleń – 86,50% (n=173) badanych respondentów w ostatnich 5 latach korzystała 
z różnego rodzaju kursów, szkoleń, treningów i praktyk zawodowych (por. rys. 75). 

Rysunek 75. Liczba badanych respondentów korzystających z dodatkowych szkoleń.
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Wśród najbardziej popularnych szkoleń znalazły się szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej, oceny ryzyka zawodowego, dy-
daktyki prowadzenia szkoleń, studia podyplomowe (najczęściej wymienianymi były 
studia z zakresu bhp i ergonomii, ale również zarządzanie produkcją, zarządzanie śro-
dowiskiem, prawo pracy). Szczegółowy dane częstotliwości korzystania z różnego ro-
dzaju szkoleń zawiera tabela 58.

Tabela 58. Częstotliwość korzystania z różnego rodzaju szkoleń przez pracowników 
służby bhp.

Ukończone szkolenia N udział w %

pierwsza pomoc przedmedyczna 99 57,22%

ochrona przeciwpożarowa 86 49,71%

ocena ryzyka zawodowego 80 46,24%

dydaktyka prowadzenia szkoleń 64 36,99%

studia podyplomowe (jakie?) 60 34,68%

audytor systemu zarządzania bhp 52 30,05%

systemowe zarządzanie bezpieczeństwem 
ihigieną pracy 50 28,90%

ocena zgodności dla maszyn i urządzeń 
technicznych 49 28,32%

nauka języka obcego 47 26,16%

inne (jakie?) 33 19,07%

ochrona środowiska 27 15,60%

zarządzanie zasobami ludzkimi 17 9,82%

zarządzanie projektami 8 4,42%

orzecznictwo sądowe 2 1,15%

Obok szkoleń istotna wydaje się również aktywność pracowników służb bhp w róż-
nego rodzaju działaniach promocyjnych, informacyjnych i prewencyjnych dotyczą-
cych szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy. Niestety badani respondenci 
nie wykazują zbyt dużego zainteresowania tą formą działań. Jedynie 16,50% (n=33) 
(por. rys. 76) badanych zadeklarowało uczestnictwo, wskazując między innymi takie 
działania jak: wewnątrzzakładowe konkursy BHP, safety day, seminaria specjalistycz-
ne, prezentacje wizualne, pokazy, konkursy plastyczne, pokazy używania gaśnic,  
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kursy o różnej tematyce organizowane przez PIP, wydawanie gazetki zakładowej, 
programy promocji zdrowia i ergonomii, Forum Liderów Bezpieczeństwa Pacy, Pro-
gram „Mniej dźwigaj”.

 
Rysunek 76. Aktywność służb bhp w działaniach promocyjnych, informacyjnych 

i prewencyjnych

Kolejnym istotnym aspektem w kontekście rozwoju osobistego służb bhp była próba 
odpowiedzi na pytanie, skąd pracownicy służb bhp czerpią informacje o szkoleniach. 
Szczegółowe dane w tym zakresie zaprezentowano na rysunku 77.

Rysunek 77. Źródła pozyskiwania informacji w zakresie oferty szkoleniowej.
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Jak wynika z danych przedstawionych rysunku 77, najlepszym źródłem wiedzy 
o szkoleniach jest internet (n=164; 82,00%), a w dalszej kolejności – specjaliści z branży 
(n=95; 47,50%) oraz znajomi (n=54; 27,00%).

Następnie sprawdzono, czy istnieją bariery w kwalifikowaniu się na szkolenia u ba-
danych respondentów. Według opinii większości – barier nie ma (n=165; 78,00%), jed-
nak 44 osoby dostrzegają pewnego rodzaju ograniczenia, takie jak: 

bariery finansowe,• 
bariery czasowe,• 
bariery komunikacyjne, • 
brak zgody ze strony przełożonych.• 

W analizowanych badaniach pojawiła się również kwestia zainteresowań i motywa-
cji odbycia szkoleń w przyszłości. Badani respondenci najczęściej wskazują, że w przy-
szłości chcieliby korzystać ze szkoleń językowych (n=63; 31,50%), szkoleń z zakresu 
systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (n=62; 31,00%), auditor 
systemu zarządzania bhp (n=37; 18,50%), ocena ryzyka zawodowego (n=46; 23,00%). 
Na uwagę zasługuje fakt, że prawie 12% (n=23) spośród badanych respondentów nie 
jest zainteresowanych jakimkolwiek szkoleniem. Szczegółowe dane zaprezentowano 
na rysunku 78.

Rysunek 78. Zapotrzebowanie na szkolenia badanych respondentów. 

Jak wskazuje przeprowadzona do tej pory analiza, badani pracownicy służb bhp są 
zainteresowani swoim rozwojem i szkoleniami, rodzi się więc pytanie o poszukiwanie 
innych niż własne źródeł finansowania szkoleń.

Ponad połowa badanych respondentów (n=108; 54,00%) poszukuje innych niż wła-
sne źródeł finansowania, wskazując przede wszystkim pracodawcę oraz środku Unii 
Europejskiej jako instytucje finansujące czy współfinansujące szkolenia. Szczegółowe 
dane zaprezentowano na rysunku 79.
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Rysunek 79. Poszukiwanie innych niż własne źródeł finansowania szkoleń przez służby bhp.

Jak wskazuje przeprowadzona analiza, badani pracownicy służb bhp jawią nam się 
jako osoby, dla których własny rozwój osobisty jest ważnym elementem w życiu zawo-
dowym.

3.4. Wiedza

Jednym z aspektów analiz wyników badań była próba oceny poziomu wiedzy kadr 
bhp w zakresie wypełnianych obowiązków regulowanych Kodeksem Pracy [DzU z 1998 
r., nr 21, poz. 94 z póź. zm.], Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.], 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm. [DzU 
04.180.1840], Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie usta-
lania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania 
[DzU nr 115, poz. 744 z póź. zm.] oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy [DzU nr 
269, poz. 2672].

Wspomniane wyżej Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
r. z późn. zm. [DzU 04.180.1840], precyzyjnie reguluje zasady szkoleń w zakresie bhp. 
I chociaż z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby 
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bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.] nie wynika, że do 
zadań pracownika służ bhp nie należy proces szkoleń w zakresie bhp, to jednak aby pra-
cownik służb bhp mógł pełnić w sposób profesjonalny swą funkcję kontrolno-doradczą, 
musi znać dobrze treści zapisane w rozporządzeniu dotyczącym szkoleń.

Analiza uzyskanych odpowiedzi na pytania dotyczące procesu szkoleń wskazuje, że 
badane służby bhp nie najlepiej radzą sobie z tą problematyką.

Jeżeli chodzi o wiedzę na temat częstotliwości szkoleń okresowych na stanowiskach 
robotniczych, to 176 badanych osób (86,00%) wskazało poprawną odpowiedź (nie rza-
dziej niż raz na 3 lata). Ponadto za prawidłową można też by uznać odpowiedź nie rza-
dziej niż raz na rok (n=10, 5,00%), ale taka odpowiedź wymagałaby od respondenta 
dodatkowo zastrzeżenia – a mianowicie nie rzadziej niż raz na rok szkolenie okresowe 
bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzamy 
jedynie wtedy, kiedy na stanowisku wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, 
a takiego uściślenia nie było. Można wiec wyciągnąć wniosek, że 14,00% (n=24) bada-
nych kadr bhp nie potrafi prawidłowo określić, jak często należy szkolić okresowo pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szczegółowe dane zaprezen-
towano na rysunku 80.

Rysunek 80. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. częstotliwości 
szkoleń okresowych bhp na stanowiskach robotniczych.
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Jeszcze mniej poprawnych odpowiedzi udzielali respondenci na pytanie dotyczące 
szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach admini-
stracyjno-biurowych – prawidłowa odpowiedź brzmi – nie rzadziej niż raz na 6 lat dla 
pracowników administracyjno-biurowych i nie rzadziej niż raz na pięć lat dla pozosta-
łych pracowników zakwalifikowanych do tej grupy szkoleniowej (por. Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.]. Tak więc prawidłowa 
odpowiedź to liczba 5 i 6 – a takiej wartości nie było w analizowanych badaniach. Raz na 
sześć lat – takiej odpowiedzi udzieliło 119 badanych respondentów (59,50%) oraz raz 
na pięć lat – n=66 (33,00%). Pozostali respondenci albo w ogóle nie potrafią odpowie-
dzieć na to pytanie (n=8; 4,00%), albo kompletnie nie mają wiedzy w tym zakresie (n=7; 
3,5%). Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 81.

Rysunek 81. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. częstotliwości 
szkoleń okresowych bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych.

W zakresie wiedzy na temat szkoleń dotyczących kadry kierowniczej zidentyfikowa-
no 169 prawidłowych wskazań, co oznacza, 84,50% potrafi udzielić prawidłowej odpo-
wiedzi na to pytanie. 5,50% (n=11) nie wie, zaś pozostali udzielają błędnych odpowie-
dzi. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku rysunku 82.
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Rysunek 82. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. częstotliwości 
szkoleń okresowych bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.

Rysunek 83. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. częstotliwości 
szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
administracyjno-biurowych.
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Jeżeli zaś chodzi o wiedzę na temat szkoleń dotyczących pracowników inżynieryjno-
technicznych, to sytuacja wygląda podobnie jak wyżej. Zidentyfikowano 168 prawidło-
wych wskazań, co oznacza, że 84,00% potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na to 
pytanie. Ale aż 11,00% (n=22) nie wie, zaś pozostali udzielają błędnych odpowiedzi. 
Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 83.

Analogicznie wygląda sytuacja, kiedy kadry bhp pytane są o częstotliwość przepro-
wadzania szkoleń dla służb bhp – 84,00% (n=168) ankietowanych udzieliło prawidło-
wych odpowiedzi. Interesujący jest fakt, że ponad 10% (n=21) nie wie, jak często powin-
ni odbywać szkolenia okresowe. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 84.

Rysunek 84. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. częstotliwości 
szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
administracyjno-biurowych.

Analizując proces szkoleń, obok częstotliwości szkoleń ważnym elementem jest rów-
nież ich długość. I właśnie temu zagadnieniu zostało poświęcone kolejne pytanie.

Wyniki badań wskazują, że w zakresie szkoleń wstępnych ogólnych bhp jedynie 142 
badanych respondentów służb bhp (71,00%) potrafi wskazać prawidłową odpowiedź. 
13 (6,50%) spośród badanych nie wie, jak długo powinien trwać instruktaż ogólny bhp, 
a pozostałych 45 (22,50%) wskazuje błędne odpowiedzi. Szczegółowe dane zaprezen-
towano na rysunku 85.



Raport z badań 171

Rysunek 85. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. długości trwania 
szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego bhp.

Rysunek 86. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. długości trwania 
szkolenia wstępnego – instruktażu stanowiskowy dla stanowisk robotniczych.
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Analogicznie wygląda sytuacja, gdy pytamy o szkolenia wstępne – stanowiskowe, 
na stanowiskach robotniczych – gdzie 147 (73,50%) badanych respondentów odpo-
wiedziało prawidłowo, a pozostali albo nie wiedzą, albo udzielają błędnych informacji. 
Szczegółowe dane prezentuje rysunek 86.

Sytuacje jednak wygląda tragicznie, jeżeli pytamy o instruktaż stanowiskowy dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Prawidło-
wą odpowiedź wskazało jedynie 28% (n=56) spośród badanych służb bhp. Pozostali 
albo nie wiedzą (n=24; 12%), albo podają błędne informacje wskazując od godziny do 
18 godzin. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 87. 

Rysunek 87. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. długości 
trwania szkolenia wstępnego – instruktażu stanowiskowy dla stanowisk 
administracyjno–biurowych.

Obok szkoleń wstępnych bhp, które odbywa pracownik w momencie zatrudnienia, 
prawo obliguje pracodawcę do szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w sposób okresowy oraz określa minimalną liczbę godzin w każdej z wyod-
rębnionych grup szkoleń.

Analiza uzyskanych danych w tym zakresie wskazuje, że badane służby bhp mają nie 
najlepszą wiedzę w zakresie długości szkoleń okresowych. I tak, jeżeli chodzi o szkole-
nia okresowe bhp dla stanowisk robotniczych, prawidłową odpowiedź wskazało jedynie 
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140 pracowników służb bhp, co stanowi 70% badanej grupy. Wynik jest zaskakujący 
zważywszy na fakt, że jest to szkolenie najczęściej realizowane w każdym zakładzie 
oraz bardzo często organizatorami szkoleń są sami pracodawcy posiłkujący się służ-
bami bhp w procesie realizacji ww. szkoleń. Pozostałe 30% (n=60) bądź nie wie, bądź 
udziela błędnej odpowiedzi w analizowanym zakresie Szczegółowe dane zaprezento-
wano na rysunku 88.

Rysunek 88. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. długości trwania 
szkolenia okresowego bhp dla stanowisk robotniczych.

Czas trwania szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych 
prawidłowo identyfikuje 134 (67%) spośród badanych 200 pracowników służb bhp 
(porównaj rys. 89), zaś dla stanowisk kierowniczych i pracodawców prawidłową od-
powiedź wskazało 127 ankietowanych (63,50%) (porównaj rys. 90), dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych jedynie 101 (50,50%) osób 
spośród badanych (por. rys. 91). 
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Rysunek 89. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. długości trwania 
szkolenia okresowego bhp dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Rysunek 90. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. długości trwania 
szkolenia okresowego bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych i pracodawców.
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Rysunek 91. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. długości trwania 
szkolenia okresowego bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach 
inżynieryjno-technicznych.

Najtragiczniej wygląda sytuacja, jeżeli pytamy o długość szkolenia okresowego prze-
prowadzanego dla samych zainteresowanych, czyli dla służb bhp. Tutaj prawidłowych 
wskazań mamy jedynie 75 (37,50%), co oznacza, że 125 (62,50%) osób spośród bada-
nych nie wie, ile czasu powinno trwać szkolenie okresowe przeznaczone właśnie dla 
nich. Pojawia się pytanie o to, jak wygląda w rzeczywistości proces szkoleń okresowych 
pracowników służb bhp. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 92.
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Rysunek 92. Analiza odpowiedzi respondentów w zakresie wiedzy nt. długości trwania 
szkolenia okresowego bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach 
inżynieryjno-technicznych.

Kolejne pytanie w zakresie wiedzy dotyczyło rodzajów dokumentacji prowadzonej 
po szkoleniach. Pytanie w tym zakresie było zadane w sposób otwarty i wymagało od 
respondenta wymienienia wszystkich znanych mu rodzajów dokumentów, które po-
winny być sporządzone przy okazji realizacji szkoleń bhp. Na uwagę zasługuje fakt, że 
§ 5 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm. 
[DzU 04.180.1840] wskazuje w sposób precyzyjny rodzaje dokumentacji, jaką powinien 
prowadzić pracodawca będący organizatorem szkolenia lub inna jednostka organiza-
cyjna. Wśród dokumentów mowa jest o: „prowadzeniu dokumentacji w postaci progra-
mów szkolenia, dzienników zajęć, protokołu przebiegu egzaminów, rejestru wydanych 
zaświadczeń”. 

Niestety, jedynie 18 (9,00%) spośród badanych pracowników służb bhp wskazało 
cztery rodzaje dokumentów. Najwięcej wskazań prawidłowych to dwa dokumenty – 
n=65; 32,50%. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela 59.

Warto nadmienić, że obok dokumentacji wymienionej w ww. rozporządzeniu, re-
spondenci wskazywali również inne dokumenty, takie jak np. arkusz ocen, lista obecno-
ści, karta szkoleń, zaświadczenia o szkoleniu, materiały szkoleniowe czy rejestr szko-
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leń albo zaświadczenia. Pojawiały się również wypowiedzi świadczące o nieznajomości 
przepisów oraz jednocześnie – próbie uniknięcia zdemaskowania niewiedzy, np. doku-
menty za szkolenia, cała dokumentacja.

Tabela 59. Liczba prawidłowo wskazanych dokumentów.

Liczba wskazanych prawidłowo 
dokumentów:

n %

1 prawidłowo wskazany dokument 40 20,00%

2 prawidłowo wskazane dokumenty 65 32,50%

3 prawidłowo wskazane dokumenty 37 18,50%

4 prawidłowo wskazane dokumenty 18 9,00%

0 prawidłowo wskazanych dokumentów 31 15,50%

Nie wiem 9 4,50%

Ogółem 200 100%

Kolejne pytania, których celem była weryfikacja wiedzy pracowników służ bhp doty-
czyły kompetencji i kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia. Cytowane już wcześniej 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm. [DzU 
04.180.1840] precyzuje, kto może prowadzić jakiego rodzaju szkolenia. I tak – zgodnie 
z § 10.2 wspomnianego rozporządzenia: „Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służ-
by bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby 
albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez 
pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realiza-
cję programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

A jak odpowiadali respondenci w tym zakresie? Jako osoby upoważnione do tego 
typu działań najczęściej wskazywali służby bhp – 95,00% (n=190) oraz pracodawcę 
pełniącego zadania służby bhp – 80,00% (n=160). Szczegółowe dane zaprezentowano 
na rysunku 93. 
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Rysunek 93. Osoby upoważnione do prowadzenia szkoleń wstępnych – instruktaży 
ogólnych – analiza odpowiedzi respondentów.

Kolejne zagadnienie dotyczyło weryfikacji kwalifikacji osoby, która prowadzi in-
struktaż stanowiskowy. Jak już wcześniej wspominano, instruktaż zgodnie cytowanym 
już wielokrotnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 180, poz. 
1860 z poź. zm.] – § 11.5: „Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez 
pracodawcę osoba kierująca pracownikami, lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie 
metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”.

Wiedza badanych kadr bhp w analizowanym zakresie niestety nie jest zadowalają-
ca. Jedynie 58 osób (29,00%) potrafiło wskazać prawidłową triadę wymogów, które 
powinna spełnić osoba prowadząca instruktaż stanowiskowy. Niecałe 45,50% (n=91) 
wskazań (na oczekiwane 100%) dotyczy konieczności zatrudnienia na stanowisku 
kierowniczym, 74,50% (n=149) wskazań (na oczekiwane 100%) dotyczy konieczności 
odbycia szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz 
niecałe 90% wskazań (n=178) (na oczekiwane 100%) dotyczy konieczności posiadania 
wiedzy i doświadczenia w zakresie pracy na danym stanowisku. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że obok prawidłowych odpowiedzi pojawiły się inne odpowiedzi, jak np. 
staż minimum 5 lat (por. rysunek 94).
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Rysunek 94. Wskazania respondentów w zakresie kryteriów, które powinna spełniać osoba 
prowadząca instruktaż stanowiskowy. 

Instruktaż stanowiskowy to jedynie pozornie prosta czynność. Jednak z psycholo-
gicznego punktu wiedzenia jest to bardzo istotny moment w procesie edukacji nowo 
przyjętego pracownika oraz w procesie wykształcania prawidłowych nawyków w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to mianowicie moment pokazania nowemu 
pracownikowi, jak ma pracować w sposób bezpieczny, zgodny z zasadami bhp. Jest to 
również moment, w którym przekazuje się pracownikowi, często w sposób zawoalowa-
ny – co jest ważne dla przedsiębiorstwa – zysk przede wszystkim czy wydajna praca, 
ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Skutki przekazu płynącego od 
osoby prowadzącej instruktaż wpływają na nastawienie pracownika w zakresie bhp, 
a co za tym idzie – zaczynają kształtować jego postawę do bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Pozwolenie pracownikowi na nieprzestrzeganie przepisów bhp już w pierwszym 
dniu pracy, zgodnie z prawem samospełniającej się przepowiedni – skutkować będzie 
w przyszłości nieprzestrzeganiem przepisów bhp i chodzeniem „na skróty” (Znajmiec-
ka-Sikora, Boczkowska, Niziołek, Sikora, 2009).

Następną kwestią było zagadnienie kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba pro-
wadząca szkolenia okresowe bhp. I tym razem ww. Rozporządzenie definiuje wspo-
mniane kwalifikacje. Zgodnie z § 5.3, organizator szkolenia zapewnia: „wykładowców 
i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie 
dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia”.
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Szczegółowa analiza wyników badań pokazuje, że zgodną z cytowanym rozporzą-
dzeniem triadę kwalifikacji wskazało jedynie 89 respondentów, co stanowi 44,50% 
wszystkich odpowiedzi.

Najczęściej respondenci wskazywali konieczność posiadania przygotowania dydak-
tycznego (n=171; 85,50%) oraz wiedzę w zakresie realizowanych treści programowych 
(n=167; 83,50%). Interesujący jest również fakt, że tak jak w poprzednim przypadku 
pojawiały się wskazania nieprawidłowe np. ponad 60% badanych pracowników służ 
bhp uważa, że szkolenia bhp może prowadzić osoba posiadająca uprawnienia służby 
bhp, staż czy aktualne szkolenie bhp (porównaj rysunek 95). 

Rysunek 95. % odpowiedzi respondentów w zakresie kwalifikacji, które powinna posiadać 
kadra prowadząca szkolenia okresowe bhp.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prowadzonej działalności posiada 
pewne uprawnienia, które precyzuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 z późn. 
zm.], dokładniej §3 tegoż rozporządzenia. Znajomość swoich uprawnień przebadano 
w kolejnym pytaniu, zawierającym 10 propozycji odpowiedzi. Chcąc rzetelnie ocenić tę 
elementarną wiedzę respondentów oprócz uprawnień, które reguluje rozporządzenie, 
do zestawu odpowiedzi dołączono pytanie, które nie jest ustawowym uprawnieniem 
służb bhp. Wyniki poprawnych odpowiedzi w ujęciu ilościowym ilustruje rysunek 96.
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Rysunek 96. Struktura odpowiedzi w obszarze ustawowego zakresu uprawnień służb bhp 
wg respondentów.

Niestety w żadnym z przypadków nie uzyskano 100% poprawnych odpowiedzi. Pod-
stawowym uprawnieniem kadr bhp jest w ich opinii przeprowadzanie kontroli stanu 
bhp w firmach (n=194; 97,00%) oraz występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzo-
nych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy (n=184; 92,00%). Znacząca większość, bo 86,00% (n=172) 
posiada wiedzę, że może wstrzymać pracę maszyny lub innego urządzenia techniczne-
go w razie wystąpienia zagrożenia. Różnice w uprawnieniach odnośnie wnioskowania 
o ukaranie czy nagradzanie pracowników są dość istotne. Respondenci częściej widzą 
swoją rolę w karaniu pracowników (n=164; 82,00%), znacznie rzadziej w procesie na-
gradzania (n=122; 61,00%). Być może wynika to z dotychczasowych doświadczeń za-
wodowych ankietowanych, gdzie stosowanie nagród jest sporadyczne ze względu na 
brak pracowników wyróżniających się w działaniach na rzecz bhp bądź ze względu na 
np. bariery finansowe pracodawcy. Ustawowe uprawnienia służb bhp w zasadzie mają 
charakter restrykcyjny, tryb nagradzania pracowników ginie w gąszczu „sankcji”, do 
stosowania których pracownicy służby bhp mają prawo.

Ankietowanym, jak wspomniano wcześniej, dano możliwość wyboru odpowiedzi nie-
prawdziwej, tj. reprezentowanie pracodawcy np. w sądzie, PIP, PIS. Blisko 1/3 badanych 
(n=60; 30,00%) zaznaczyło ten wariant. Można wnioskować, że respondenci czują się 
odpowiedzialni za szeroko pojmowane sprawy bhp, posiadają niewątpliwie większe 
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kompetencje od swoich pracodawców, dlatego też ich pomoc w konfrontacji z państwo-
wymi organami nadzoru nad warunkami pracy jest często konieczna i niezbędna. 

Kolejnym z kluczowych obszarów objętych badaniem był zakres zadań służb bhp. 
Zadania te jednoznacznie wskazuje wcześniej przytaczane rozporządzenie w sprawie 
służby bhp [DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. z późn. zm.], i kto jak nie pracownicy bhp 
winni znać jego treść.

Respondenci mieli do wyboru kafeterię 29 odpowiedzi, z czego 18 obejmowało usta-
wowy zakres działań służb bhp wynikający z §2.1. rozporządzenia [DzU nr 109, poz. 
704 z 1997 r. późn. zm.], 11 odpowiedzi wykraczało poza zakres prawny, a które we-
dług wiedzy autorów funkcjonują w obiegowej opinii. Wszystkie z zaproponowanych 
odpowiedzi były wymieszane ze sobą tak, aby nie sugerowały zestawu odpowiedzi pra-
widłowych. Ankietowani w ostatnim pytaniu otwartym mieli możliwość uzupełnienia 
proponowanej kafeterii. 

W analizie przedstawiono uzyskane wyniki w podziale na odpowiedzi prawidłowe – 
tabela 60, odpowiedzi sprzeczne z wymaganiami prawnymi – tabela 61.

Wiedza badanych służb bhp w tym zakresie jest niekompletna. Należało więc się spo-
dziewać, że badani na 19 pytań winni odpowiedzieć twierdząco w 100%. Niestety ża-
den z ankietowanych nie wskazał poprawnie zakresu działań zgodnych z prawem, przy 
jednoczesnym zanegowaniu odpowiedzi nieprawidłowych wkomponowanych przez 
autorów w zestaw.
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Tabela 60. Rozkład ilościowy i procentowy ustawowego zakresu działań służb bhp, 
zgodnych z regulacjami prawnymi w opinii respondentów.

Zakres działań służb bhp n udział %

kontrolowanie warunków pracy 185 92,50%

prowadzenie – sporządzanie dokumentacji 
wypadkowej 184 92,00%

prowadzenie postępowania powypadkowego 182 91,00%

przeprowadzanie szkoleń wstępnych, ogólnych 
bhp 181 90,50%

uczestniczenie w pracach komisji ds. bhp 181 90,50%

wykonywanie okresowych analiz stanu bhp 179 89,50%

doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy 
zgodnie z zasadami bhp 176 88,00%

udział w zakresie oceny ryzyka zawodowego 176 88,00%

uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp 169 84,50%

współpraca z lekarzem sprawującym 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami

169 84,50%

opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp 165 82,50%

zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań 
ergonomicznych na stanowisku pracy 162 81,00%

popularyzowanie problematyki bhp oraz 
ergonomii 161 80,50%

zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp 
w procesach produkcyjnych 161 80,50%

opracowanie i opiniowanie w zakresie bhp planów 
modernizacji zakładu pracy 158 79,00%

współpraca z SIP 149 74,50%

udział w przekazywaniu do użytkowania nowych 
lub przebudowanych obiektów budowlanych 129 64,50%

uczestniczenie w opracowaniu regulaminu pracy, 
zarządzeń, układów zbiorowych itp. 120 60,00%

inne (jakie?) 8 4,00%
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Tabela 61. Rozkład ilościowy i procentowy zakresu działań służb bhp niezgodnych z 
regulacjami prawnymi, a w opinii respondentów – prawidłowych.

Zakres działań służb bhp n udział %

nadzór nad przestrzeganiem przepisów  
i zasad bhp 177 88,50%

nadzór nad warunkami pracy 138 69,00%

wdrażanie systemu zarządzania bhp 105 52,50%

przeprowadzanie szkoleń okresowych bhp 74 37,00%

odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy 55 27,50%

kierowanie na badania profilaktyczne 54 27,00%

przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych 49 24,50%

przeprowadzanie pomiarów środowiska pracy,  
np. pomiar hałasu, pyłów, oświetlenia itp. 48 24,00%

opracowanie dokumentacji systemowej 45 22,50%

zakup środków ochrony indywidualnej 43 21,50%

odpowiedzialność przed np. PIP PIS, sądem  
w sprawach bhp 28 14,00%

Spośród badanych pracowników służb bhp 20,50% (n=41) zaznaczyło ustawowe za-
dania, do jakich zostały powołane. W ocenie ankietowanych rola służb bhp przewidzia-
na przez ustawodawcę polega przede wszystkim na kontrolowaniu stanu bhp, prowa-
dzeniu postępowania powypadkowego i stosownej dokumentacji, prowadzeniu szkoleń 
wstępnych ogólnych bhp i pracy w komisji ds. bhp. Zadania te wskazało ponad 90% 
badanych. 

Najmniej prawidłowych wskazań uzyskały działania związane z rolą kadr bhp wy-
nikających z pkt. 9 §2.1. rozporządzenia [DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.], tj. 
udziału w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych za-
rządzeń, regulaminów (n=119; 60,00%) oraz działań wynikających z pkt. 6) §2.1. czyli 
udział w przekazywaniu do użytku obiektów budowlanych (n=129; 64,50%). Sytuacja 
ta jest o tyle zaskakująca, gdyż dotyczy zarówno osób mało doświadczonych w pracach 
służb bhp, jak również tych z wieloletnim nawet kilkudziesięcioletnim stażem pracy. Po-
dobnie nie znaleziono związku wykazanej niewiedzy respondentów z ich wykształce-
niem, wielkością firmy czy ilością czasu poświęcaną na pełnienie zadań bhp w firmach. 
Można zatem wysnuć wniosek, że kadry bhp, nie znając zakresu swoich zadań/obowiąz-
ków, nie są w stanie należycie czy też kompleksowo pełnić funkcji kontrolno-doradczych.  
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Szkoda, że 40% bhp-owców nie widzi swojej roli w opracowywaniu stosownej doku-
mentacji funkcjonującej w firmie (regulaminy, zarządzenia), które to dokumenty pełnią 
funkcję porządkującą, ustalającą zasady, zakresy odpowiedzialności poszczególnych 
członków organizacji, ich prawa i obowiązki. Stanowią więc narzędzie wspierające pracę 
służb bhp, ułatwiające egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp.

O ile w ustalaniu zakresu prawnego działania służb bhp większość respondentów 
znała swoje obowiązki, to niestety wyniki wskazane w tabeli 61 są zatrważające. Blisko 
90% ankietowanych uważa (n=177), że podstawowym zadaniem kadr bhp jest pełnie-
nie funkcji nadzorczych nad przestrzeganiem zasad i przepisów bhp oraz nadzór nad 
warunkami pracy (n=138; 69,00%). Zadziwia fakt, że ponad połowa ankietowanych 
(n=105) twierdzi, że prawnym obowiązkiem jest wdrażanie systemów zarządzania 
bhp. Świadczy to o całkowitym braku zrozumienia zasad systemowego zarządzania bhp 
opisanych np. w normach OHSAS oraz PN-N 18001. Normy te są dobrowolne, niewiele 
podmiotów, zwłaszcza sektora małych i średnich firm jest zainteresowanych w obec-
nej chwili wdrażaniem takich systemów, stanowisko kadr bhp w tym zakresie jest tym 
bardziej zaskakujące. Z takiej postawy wynika zapewne znaczna liczba wskazań dla 
sporządzania stosownej dokumentacji systemowej (n=45; 22,50%).

Porażającą niewiedzą wykazali się ankietowani, stwierdzając, że ponoszą odpowie-
dzialność za stan bhp w firmie (n=55; 27,50%), odpowiedzialność przed państwowymi 
organami nadzoru nad warunkami pracy, tj. Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwo-
wą Inspekcją Pracy oraz sądem (14,00%; n=28). Odpowiedzialność za stan bhp jasno 
definiuje Kodeks pracy i inne akty wykonawcze do ustawy. Jednoznacznie art. 207 §1. 
Kodeksu pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.] wskazuje pracodawcę, jako 
osobę odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie. 

Około ¼ badanych mylnie uważa (n=49; 24,50%), że zadaniem służby bhp jest prze-
prowadzanie szkoleń stanowiskowych bhp. Dowodzi to nieznajomości Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy [DzU nr 180, poz. 1860 z 2004 r. późn. zm.] w szczególności §11.5. 

Ponadto badane kadry bhp widzą swoją rolę w przeprowadzaniu pomiarów śro-
dowiska pracy (n=48; 24,00%) oraz zakupie środków ochrony indywidualnej (n=43; 
21,50%).

Podsumowując, należy stwierdzić, że świadomość samych pracowników służb bhp 
w zakresie zadań, do jakich zostały powołane, nie jest zadawalająca, trudno spodziewać 
się, że kadry te stanowią zawsze skuteczne wsparcie dla pracodawców. Sytuacja ta w po-
łączeniu z niewiedzą samych pracodawców czyni problem zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy pracowników bardzo ważnym, wymagającym natychmiastowej poprawy.

Istotnym z punktu widzenia celu głównego badania było pytanie odnoszące się do 
wiedzy pracowników służb bhp na temat terminu ostatecznych zmian prawnych zwią-
zanych z podniesieniem wymagań kwalifikacyjnych (wykształceniem) służb bhp, czyli 
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znajomości rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 
109, poz. 704 z 1997 r. z późn. zm.].

Respondenci mieli do wyboru 4 odpowiedzi. Rozkład ilościowy i procentowy wyni-
ków badań przedstawiono na rysunku 97.

Rysunek 97. Struktura odpowiedzi respondentów na temat nadchodzących zmian 
prawnych w stosunku do wymagań kwalifikacyjnych kadr bhp. 

Nie wszyscy pracownicy służb bhp mają wiedzę odnośnie istotnych zmian dotyczą-
cych kwalifikacji, stanowią oni 14,50% (n=29). Są to osoby z wykształceniem średnim 
lub wyższym, posiadające co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pełnieniu zadań 
służb bhp. W tej grupie „niezorientowanych” są również osoby (n=10), których te zmia-
ny w istocie będą dotyczyć. Co więcej 1 osoba wskazała, że w ogóle takie zmiany nie są 
planowane, a 1/8 badanych (n=25) ma jakąś świadomość w tym obszarze, jednak biorąc 
pod uwagę, że ¾ spośród nich (n=18) ukończyło studia podyplomowe z zakresu bhp, 
można uznać, że spełniając wymagania kwalifikacyjne, nadchodzące zmiany już ich nie 
dotyczą. 

Ostatnie pytanie otwarte umożliwiło ankietowanym wskazanie roku, który z punktu 
widzenia wymagań kwalifikacyjnych będzie ostateczny. Uzyskane odpowiedzi 145 re-
spondentów przedstawia tabela 62.

Ponad połowa badanych (n=107; 53,50%) poprawnie udzieliła odpowiedzi, pozostałe 
38 osób dość losowo wskazały lata od 2010 do 2016. Wśród osób w pełni świadomych 
nadchodzących terminów zmian 48 ankietowanych posiada wykształcenie średnie, 
doświadczenie zawodowe, zazwyczaj pełnią obowiązki bhp-owca ponad 10 lat. To ta 
grupa w głównej mierze jest zainteresowana wyrównaniem kwalifikacji zawodowych. 
Pozostałe 107 osób to absolwenci studiów wyższych, w blisko 90% ukończyli studia 
podyplomowe.
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Tabela 62. Rozkład ilościowy i procentowy daty planowanych ostatecznych zmian 
w wymaganiach kwalifikacyjnych dla kadr bhp.

Planowane zmiany w roku n udział % w grupie 200

2010 6 3,00%

2011 4 2,00%

2012 26 13,00%

2013 107 53,50%

2014 1 0,50%

2016 1 0,50%

suma 145

Podsumowując, należy stwierdzić, że kadry bhp nie są w pełni świadome zmian kwa-
lifikacyjnych, jakie nadejdą w połowie roku 2013, a w związku z którymi znaczna część 
spośród nich straci uprawnienia zawodowe. Przygotowanie nowych kadr, dokształce-
nie obecnych jest procesem kilkuletnim, konieczne jest zatem podjęcie wysiłków w tym 
zakresie od zaraz, gdyż poziom zagrożenia, jak pokazują badania, jest dość wysoki.

Służby bhp w ramach zakresu swojego działania, regulowanego rozporządzeniem 
[DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.], tj. §2.1. pkt. 1.: „przeprowadzanie kontroli 
warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy”, dokonują oceny maszyn i urządzeń pod katem zgodności z przepisami bhp. Jako że 
minął już okres przejściowy na dostosowanie przez pracodawców maszyn i urządzeń 
do minimalnych wymagań technicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Go-
spodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy [DzU nr 191, poz. 1596 z późn. zm.], a polscy przedsiębiorcy nie radzą 
sobie z tym problemem, ocena stanu bhp parku maszynowego jest tematem bardzo ak-
tualnym. Skala i rozmiar nieprawidłowości w tym zakresie nie są do końca rozpozna-
ne. Przed kadrami bhp stoją zatem poważne wyzwania, a przy deficycie przystępnych 
opracowań z tego zakresu ich działania stają się tym bardziej cenne. 

Respondentów zapytano więc, z jakich opracowań, wskazówek, pomocy korzystają przy 
ocenie maszyn i urządzeń pod względem zgodności z przepisami bhp. Spośród 200 ankie-
towanych 89 osób (44,50%) przyznaje, że w ogóle takiej oceny nie dokonują. Pozostała 
grupa 111 badanych wskazała łącznie 201 źródeł, pomocnych w dokonywaniu takich ocen. 
Ze względu na otwartość tego pytania, liczba zaproponowanych odpowiedzi była bardzo 
długa i różnorodna. Strukturę najczęstszych wskazań przedstawia tabela 63.
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Tabela 63. Źródła informacji, pomoce przy dokonywaniu oceny maszyn i urządzeń pod 
względem przepisów bhp.

Źródła informacji n
Udział % w 
grupie 200

Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 39 19,50%

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 31 15,50%

Przepisy bhp 27 13,50%

Listy kontrolne (w tym listy opracowane 
przez PIP) 22 11,00%

Instrukcje maszyn, stanowiskowe, użytko-
wania 15 7,50%

Publikacje, źródła internetowe PIP, CIOP 13 6,50%

Polskie normy 12 6,00%

Dyrektywa maszynowa 8 4,00%

Opinie specjalistów 5 2,50%

Wiedza i doświadczenie 3 1,50%

Inne 26 13,00%

Podstawę oceny maszyn i urządzeń pod względem przepisów bhp według ankietowa-
nych stanowi najczęściej dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn (n=39; 19,50%), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki (n=31; 15,50%) oraz ogólne wymagania przepi-
sów prawnych (n=27), choć badani nie sprecyzowali, o jakie dokładnie przepisy chodzi. 
Pomocne przy ocenie okazały się również listy kontrolne (n=22; 11,00%) oraz opraco-
wania. Wielość odpowiedzi pokazuje, że ankietowani błądzą w analizowanym obsza-
rze. Pojawiły się również tak absurdalne odpowiedzi jak: ocena ryzyka zawodowego 
czy też pomiary środowiska pracy. Pytanie otwarte z jednej strony nastręcza trudno-
ści w dokonywaniu statystycznych analiz, z drugiej strony jest dobrym weryfikatorem 
wiedzy respondentów.

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne stanowią zagrożenie dla zdrowia 
i życia pracujących osób. Prawidłowa identyfikacja zagrożeń jest podstawą rzetelnie 
dokonywanej oceny ryzyka zawodowego. Bazując na Rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie służb bhp, gdzie do zadań służb bhp należy między innymi §2.1 pkt. 1): 
„bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych” i da-
lej w pkt 14): „udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego” [DzU nr 109, poz. 
704 z 1997 r. późn. zm.], zapytano kadry bhp o sposób identyfikacji tych czynników. 
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To pytanie otwarte sprawiło respondentom nieco mniej kłopotów. Odpowiedzi nie 
udzieliło jednak blisko 1/3 ankietowanych (n=63; 31,50%) przyznając otwarcie, że 
takiej identyfikacji nie przeprowadzają, i byli to głównie ci sami respondenci, którzy 
w poprzednim pytaniu również uchylili się od odpowiedzi. Niepokoi fakt, że blisko po-
łowa tej grupy (n=29) sprawuje funkcje służb bhp w kilku zakładach pracy, a rekordzi-
ści świadczą te usługi nawet w 10-30 podmiotach.

Generalnie pracownicy służb bhp informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych 
i niebezpiecznych czerpią na podstawie pomiarów środowiska pracy (n=51; 25,50%), 
kart charakterystyk substancji niebezpiecznych (n=19; 9,50%), obserwacji stanowisk 
pracy (n=24; 12,00%), list kontrolnych (n=9; 4,50%), własnego doświadczenia (n=16; 
8,00%), kontroli stanowisk pracy (n=4; 2,00%) oraz analizy dokumentacji powypadko-
wej (n=4; 2,00%). Niestety zaledwie 9 ankietowanych (4,50%) w identyfikację czynni-
ków angażuje pracowników, a jak wiadomo rola pracowników w ocenie ryzyka zawodo-
wego jest niezastąpiona, zwłaszcza w identyfikacji czynników uciążliwych.

Tabela 64. Źródła informacji, pomoce przy ocenie stopnia szkodliwości dla zdrowia 
czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.

Źródła informacji n
Udział % w 
grupie 200

Na podstawie wyników pomiarów środowi-
ska pracy 98 49,00%

Porównanie wyników pomiarów z NDS 
NDN 19 9,50%

Ocena ryzyka zawodowego (głownie dla 
czynników jakościowych) 12 6,00%

Analiza wypadków 7 3,50%

Karty charakterystyki 6 3,00%

Analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
(prawie wypadków) 4 2,00%

Analiza chorób zawodowych 2 1,00%

Inne 18 9,00%

Ogółem 166

Zgodnie z art. 220 §1. Kodeksu Pracy [DzU nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.]: „Niedo-
puszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego 
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ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich 
środków profilaktycznych”. Pomoc służb bhp w tym zakresie może się okazać skuteczna 
pod warunkiem, że posiadają oni wiedzę, jak stopień szkodliwości czynników określać. 
Respondenci w licznie 130 (65%) wskazali w pytaniu otwartym łącznie 166 źródeł, me-
tod, sposobów. Strukturę najczęstszych wskazań przedstawia tabela 64.

Blisko połowa ankietowanych wskazuje wyniki pomiarów środowiska pracy wy-
konywane przez uprawnione instytucje/jednostki, jako najwłaściwszy sposób oce-
ny szkodliwości występujących na stanowiskach czynników (n=98), doprecyzowując 
konieczność porównania tychże wyników z wartościami NDS i NDN (najwyższych do-
puszczalnych stężeń i natężeń) (n=19; 9,50%). Ponadto respondenci w przypadku oceny 
szkodliwości czynników niemierzalnych – jakościowych posługują się odpowiednimi 
metodami oceny ryzyka zawodowego (np. PN-N 18002, RSC Score), analizą wypadków, 
prawie wypadków i chorób zawodowych. Co prawda w niewielkim, bo 3% stopniu (n=6), 
karty charakterystyki substancji również okazują się pomocne w tych działaniach.

Sprawdzając wiedzę służb bhp w zakresie oceny ryzyka zawodowego, która jest naj-
ważniejszym elementem profilaktyki wypadkowej, i w której, jak wskazano wcześniej, 
uczestniczą kadry bhp, zapytano respondentów w kolejnym pytaniu o dokumentację 
oceny ryzyka zawodowego. Kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy [DzU nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późn. zm.]. W §39a pkt. 3 znajdujemy 
zapis: „Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastoso-
wanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie 
oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: 

1.  opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: 
a) stosowanych maszyn, narzędzi, materiałów, 
b) wykonywanych zadań, 
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych 

czynników środowiska pracy,
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
e) osób pracujących na tym stanowisku; 

2. wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników 
środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

3. datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny”.

Respondenci udzieli odpowiedzi w 194 przypadkach. 6 osób, co stanowi 3%, otwar-
cie przyznało się, że nie wie, jak powinna wyglądać dokumentacja oceny ryzyka zawo-
dowego. W celu dokonania szczegółowej analizy dokonano klasyfikacji kafeterii odpo-
wiedzi według 7 kryteriów, co przedstawia tabela 65.
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Tabela 65. Struktura odpowiedzi odnosząca się do zawartości dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego.

Składnik dokumentacji oceny  
ryzyka zawodowego

n
Udział % 

w grupie 200

Opis stanowiska pracy  
(w tym wykonywanych zadań,  
narzędzi, materiałów)

101 50,50%

Identyfikacja występujących na stanowisku 
niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych 
czynników środowiska pracy

145 72,50%

Wyniki przeprowadzonej oceny  
dla każdego z czynników 66 33,00%

Wskazanie środków profilaktycznych 
zmniejszających ryzyko dla każdego  
z czynników

88 44,00%

Data przeprowadzonej oceny 10 5,00%

Osoby dokonujące oceny 10 5,00%

Osoby pracujące na stanowisku 19 9,50%

Inne niewymagane prawem 10 5,00%

Jak pokazuje powyższa tabela, ocenę ryzyka zawodowego i jego dokumentowanie 
ankietowani kojarzą głownie z identyfikacją zagrożeń występujących na stanowisku 
pracy, blisko ¾ badanych wskazało (n=145) czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciąż-
liwe jako główny element dokumentacji, przy jednoczesnym braku dokonania oceny 
ryzyka w ponad połowie przypadków (n=66). Zaledwie połowa ankietowanych (n=101; 
50,50%) posiada wiedzę, że w dokumentacji powinien się znaleźć opis stanowiska pra-
cy. Przeważająca większość (n=112; 56,00%) nie pamięta o wskazaniu niezbędnych 
środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, a śladowa liczba kadr bhp (n=10; 
5,00%) pilnuje, by w dokumentacji znalazła się data przeprowadzenia oceny oraz skład 
zespołu dokonującego ocenę ryzyka zawodowego. Nieco więcej osób zaznaczyło, że 
w dokumentacji powinny znaleźć się osoby – pracownicy, których ocena dotyczy (9,50% 
n=19), niektórzy z badanych wskazali na konieczność zebrania podpisów od pracowni-
ków. Wśród innych elementów wchodzących w skład dokumentacji oceny ryzyka zawo-
dowego ankietowani wskazali: wyniki pomiarów środowiska pracy, opis stosowanej 
metody, określenie poziomu akceptowalności ryzyka, odwołanie do stosownych aktów 
prawnych. Znalazły się również takie kuriozalne wskazania jak: całokształt pracy, pro-
cedury, wyniki kontroli, ocena stanu bhp. 
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Celem dokonania oceny stopnia znajomości dokumentacji ryzyka przeanalizowano 
uzyskane wyniki pod kątem liczebnościowym kompletności stosownej dokumentacji. 
Wyniki przedstawia tabela 66.

Tabela 66. Liczba prawidłowo wskazanych elementów w dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego

Liczba prawidłowych wskazań n udział %

7 5 2,50%

6 1 0,50%

5 4 2,00%

4 16 8,00%

3 49 24,50%

2 61 30,50%

1 45 22,50%

0 19 9,50%

Ogółem 200 100,00%

Jedynie 5 badanych pracowników służb bhp, co stanowi zaledwie 2,50% badanej 
grupy, wskazało wszystkie wymagane prawem elementy dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego. Blisko co czwarty respondent (n=45) wybrał jeden element, opis stano-
wiska pracy lub identyfikacja zagrożeń. 55,00% stanowili ankietowani którzy wska-
zali 2 lub 3 części, dołączając do poprzednich szacowani/ocenę ryzyka dla każdego 
z czynników i wskazanie środków profilaktycznych adekwatnych do zidentyfikowa-
nych zagrożeń. 

Niestety jak pokazały badania, kadry bhp nie są należycie przygotowane do wypeł-
niania swojej roli w tak ważnym zakresie, jakim jest ocena ryzyka zawodowego. Nawet 
jeśli przeprowadzają ocenę, to dokumentacja jest niekompletna. Być może wynika to 
z faktu, że pracownicy służb bhp nie znają aktualnie obowiązujących aktów prawnych 
regulujących tę kwestię dokumentacyjną [DzU nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późn. zm.], 
od roku 2007 r. Można zatem przypuszczać, że dokonane w okresie wcześniejszym oce-
ny ryzyka zawodowego nie są aktualizowane i niekoniecznie spełniają funkcję prewen-
cyjną.
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Pracodawca, zgodnie z § 41. rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy [DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późn. zm.], jest obo-
wiązany: „ust 1. udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instruk-
cje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 1) stosowanych w zakładzie procesów 
technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi 
lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 2) obsługi maszyn i innych urządzeń tech-
nicznych; 3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
4) udzielania pierwszej pomocy. Ust 2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny 
w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać 
przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, 
czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje 
dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki 
tych substancji i preparatów”. W dalszej części ww. rozporządzenia znajdujemy zapisy 
wskazujące na to, że w zakładach, gdzie przydzielone są środki ochrony indywidualnej, 
powinna być opracowana stosowna instrukcja (§ 6.1. załącznika nr 2 do rozporządze-
nia). Podobnie w magazynach powinny być instrukcje określające sposób składowania, 
pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych (§ 96.1.). W przypad-
ku stosowania w firmach znaków i sygnałów bezpieczeństwa również powinny być 
odpowiednie instrukcje (§2 załącznika 1 do rozporządzenia) i na koniec w punktach 
pierwszej pomocy i przy apteczkach powinny znajdować się instrukcje o udzielaniu 
pierwszej pomocy (§ 44.4).

Ponieważ pracownicy służb bhp zgodnie z zakresem ich zadań określonym w roz-
porządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 
z 1997 r. z późn. zm.] §2.1. pkt 9): biorą „udział w opracowywaniu [...] instrukcji ogól-
nych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy” [...], 10) opiniują szczegółowe in-
strukcje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach 
pracy”, powinni wiedzieć, jakie instrukcje jest zobowiązany pracodawca udostępnić 
pracownikom do stałego korzystania. Co więcej powinni również wiedzieć, co powinna 
zawierać prawidłowo przygotowana instrukcja stanowiskowa. Zadano zatem ankieto-
wanym dwa pytania otwarte. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi przestawia tabela 
67 oraz 68. 
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Tabela 67. Rodzaje instrukcji, jakie powinni udostępnić pracodawcy pracownikom do 
stałego korzystania w opinii respondentów

Rodzaj instrukcji n
% udział  

w grupie 200

instrukcja ogólna bhp 107 53,50%

instrukcje stanowiskowe 101 50,50%

instrukcje obsługi maszyn i urządzeń 98 49,00%

instrukcje p. poż 79 39,50%

instrukcje udzielania pierwszej pomocy 68 34,00%

instrukcje postępowania z materiałami 
szkodliwymi i niebezpiecznymi 6 3,00%

instrukcje postępowania w razie wypadku 4 2,00%

instrukcje użytkowania środków ochrony 
indywidualnej 1 0,50%

instrukcje dot. znaków i sygnałów bezpie-
czeństwa 0 0,00%

instrukcje dot. sposób składowania, 
pakowania, załadunku i transportu 
materiałów niebezpiecznych

 0 0,00%

Spośród badanych jedynie jeden pracownik służb bhp nie udzielił odpowiedzi. Należy 
to uznać za nieuwagę, gdyż w kolejnym pytaniu wypisał kilka elementów instrukcji sta-
nowiskowej. Pozostała grupa dość losowo wypisywała instrukcje, które winny funkcjo-
nować w zakładach. Ponad połowa (n=107; 53,50%) wskazała na ogólną instrukcję bhp. 
Podobna grupa wie o istnieniu instrukcji stanowiskowych (n=101; 50,50%) oraz obsłu-
gi maszyn i urządzeń technicznych (n=98; 49,00%). 2/3 ankietowanych (n=68; 34,00%) 
pamiętało o instrukcji udzielania pierwszej pomocy. Niestety jedynie 6 ankietowanych 
(3,00%) posiada wiedzę, że w pewnych okolicznościach musi być opracowana instruk-
cja postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi, a jedynie jedna oso-
ba wykazała się wiedzą, że również przy stosowaniu środków ochrony indywidualnej 
powinny być stosowne instrukcje. Nikt z badanej grupy nie wiedział o wymaganiach 
dla znaków i sygnałów bezpieczeństwa oraz działań związanych z magazynowaniem 
materiałów niebezpiecznych.

Pytanie drugie sprawiło respondentom pewne problemy. Powołując się na cytowa-
ny obszernie § 41. rozporządzenia można się było spodziewać, że ankietowani wskażą 
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przede wszystkich cztery podstawowe elementy, dlatego też w tabeli 68 przedstawiono 
wyniki uzyskane dla tych podstawowych elementów.

Tabela 68. Struktura odpowiedzi odnoszących się do zawartości instrukcji stanowiskowej.

Elementy instrukcji stanowiskowej n
udział %  

w grupie 200

czynności przed rozpoczęciem pracy 96 48,00%

zasady bezpiecznego wykonywania pracy 115 57,50%

czynności po zakończeniu pracy 94 47,00%

zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych 56 28,00%

3% (n=6) respondentów udzieliła odpowiedzi „nie wiem”, niektórzy błądzili, wskazu-
jąc na prace wzbronione kobietom i młodocianym czy też prace wymagające szczegól-
nej sprawności psychofizycznej. 

Uogólniając wyniki zamieszczone tabeli, można stwierdzić, że blisko połowa ankieto-
wanych zna prawidłową zawartość instrukcji stanowiskowych. Grupa ta wskazywała 
jakby z automatu 3 etapy, tj. czynności przed, w trakcie i po pracy. Niespełna 20 ankie-
towanych skupiła się wyłącznie na zadaniach i czynnościach wykonywanych na stano-
wisku. Niestety niewiele ponad ¼ badanych (n=56; 28%) pamięta, by w instrukcjach 
zamieścić informacje związane z zachowaniem się w sytuacjach nietypowych, awaryj-
nych, stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. 

Podsumowując, można odnieść wrażenie, że kadry bhp mimo deklaracji, że biorą 
udział w opracowywaniu stosownych instrukcji, ograniczają się jedynie do zakupu go-
towych ogólniedostępnych instrukcji bhp, natomiast opracowywanie indywidualnie 
zgodnie z wytycznymi prawnymi instrukcji stanowiskowych czy też obsługi maszyn 
i urządzeń nastręcza im dużo trudności. Niepokoi fakt, że w zasadzie kadry bhp nie 
uczestniczą w opracowywaniu instrukcji związanych ze stosowanymi środkami ochro-
ny indywidualnej oraz znakami i sygnałami bezpieczeństwa. Wydaje się dość prawdo-
podobne, biorąc pod uwagę skalę niewiedzy ankietowanych, że w wielu podmiotach 
opracowane instrukcje nawet, jak istnieją, są one niekompletne, trudno zatem się spo-
dziewać, że spełnią swoją rolę prewencyjną.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp [tj. DzU nr 169, poz. 1650 z 2003 r. 
z późn. zm.] definiuje 4 podstawowe grupy prac szczególnie niebezpiecznych oraz „pra-
ce określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także 
inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, 
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uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne”. W przypadku tych prac na-
leży stosować szczególne środki bezpieczeństwa. Prace te powinny być w szczególny 
sposób nadzorowane, dlatego też zbadano wiedzę respondentów w zakresie elemen-
tarnych wymagań prawnych przy wykonywaniu tych prac. Pierwsze, wydawałoby się 
dość oczywiste pytanie, dotyczyło kategorii prac szczególnie niebezpiecznych. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 69. 

Tabela 69. Struktura odpowiedzi ankietowanych – kategorie prac szczególnie 
niebezpiecznych.

Grupy pracy szczególnie 
niebezpiecznych

n
udział %  

w grupie 200

Prace na wysokości 156 78,00%

Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach 
urządzeń technicznych i w innych niebez-
piecznych przestrzeniach zamkniętych

106 53,00%

Prace przy użyciu materiałów 
niebezpiecznych 61 30,50%

Roboty budowlane, rozbiórkowe, 
remontowe i montażowe prowadzone bez 
wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego 
części

35 17,50%

Prace określone jako szczególnie 
niebezpieczne w innych przepisach 
dotyczących bhp

33 16,50%

Prace uznane przez pracodawcę jako 
szczególnie niebezpieczne 2 1,00%

Ponad ¾ badanych wie, że w grupie prac szczególnie niebezpiecznych znajdują się 
prace na wysokości. W drugiej kolejności (n=106, 53,00%) ankietowani wskazują pra-
ce w zbiornikach, kanałach. O ile respondenci oprócz prac szczególnie niebezpiecznych 
sprecyzowanych w ww. rozporządzeniu potrafili wskazać inne, regulowane odrębnymi 
przepisami (n=33; 16,50%), to jedynie 2 badanych (1,00%) wykazało się pełną wiedzą 
w tym zakresie. Niestety badania potwierdziły doświadczenia autorów, że pracodawcy, 
jak również służby bhp niechętnie wykraczają poza kategorie prawne prac szczególnie 
niebezpiecznych. Prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych 
warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne, podlegają bo-
wiem dodatkowym regulacjom prawnym. Nakładaniem na siebie tych obowiązków nie 
są zainteresowani, ani przedsiębiorcy, ani kadry bhp.
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Właśnie tych dodatkowych wymogów prawnych dotyczyło kolejne pytanie zadane 
respondentom. Zgodnie z § 80.2. rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp [tj. 
DzU nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późn. zm.]: „Pracodawca jest obowiązany do ustalenia 
i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie 
pracy”. Ponadto w § 81.1. czytamy: „Pracodawca określa szczegółowe wymagania bhp 
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia: 1) 
bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 2) odpowied-
nie środki zabezpieczające; 3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
a) imienny podział pracy, b) kolejność wykonywania zadań, c) wymagania bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 2. Pracodawca zapewnia, aby 
dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby 
odpowiednio poinstruowane”.

Uzyskane w pytaniu otwartym odpowiedzi przedstawia tabela 70.

Tabela 70. Wymagania prawne dla prac szczególnie niebezpiecznych według wiedzy 
ankietowanych

Wymagania dla prac szczególnie 
niebezpiecznych 

n
udział % w 
grupie 200

odpowiednie środki zabezpieczające 111 55,50%

instruktaż pracowników obejmujący 
w szczególności: imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań, wymagania 
bhp przy poszczególnych czynnościach

63 31,50%

bezpośredni nadzór nad tymi pracami 33 16,50%

wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 14 7,00%

dostęp do miejsc wykonywania prac szcze-
gólnie niebezpiecznych mają jedynie osoby 
odpowiednio poinstruowane

0 0,00%

Ankietowani kojarzą wymagania związane z pracami niebezpiecznymi z zastoso-
waniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. Twierdzi tak ponad połowa bada-
nych (n=111; 55,50%). Zaledwie 1/3 ma świadomość o konieczności przeprowadzenia 
szkolenia (n=63; 31,5%). Zadziwiająco małą liczbę wskazań uzyskano w przypadku 
wymaganego prawem sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami n=33; 
16,50%). Niewielka liczba badanych pamiętała o prowadzeniu wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych (n=14; 7,00%). Wynika to prawdopodobnie z tego, że ankietowani sku-
pili się na zadaniach związanych bezpośrednio ze stanowiskiem pracy, i obowiązkami 
pracodawcy w stosunku do pracownika. Niestety nikt spośród badanych kadr bhp nie 
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wie, że podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie dostępu do miejsc wykonywania 
tych prac jedynie osobom odpowiednio poinstruowanym.

Podsumowując, służby bhp w niewystarczającym stopniu potrafią identyfikować 
prace szczególnie niebezpieczne. Niewiedza w obszarze zapewnienia minimalnych 
standardów bhp jest na tyle duża, że w zasadzie wyklucza w chwili obecnej pełnienie 
kompleksowej roli doradczej przez pracowników służb bhp.

Zgodnie z §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie usta-
lania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, 
a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy [DzU nr 
115, poz. 744 z późn. zm.] – „Protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją 
powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat”. Pomocne w realizacji tego obo-
wiązku są oczywiście kadry bhp, gdyż prawnie do zakresu ich działań w ramach §2.1. 
pkt 12) rozporządzenia w sprawie służb bhp [DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.] 
należy: „prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów do-
tyczących wypadków przy pracy”. Praktyka pokazuje, że w dokumentacji powypadko-
wej powinny się znaleźć wszelkie protokoły, oświadczenia, ekspertyzy, zaświadczenia, 
skierowania, decyzje i pisma z urzędów i instytucji, które dotyczą danego incydentu, 
a także dokumenty świadczące o realizacji poleceń powypadkowych. Mogą one być 
przydatne podczas rozstrzygania spornych kwestii, np. przed sądem pracy (Bezpieczeń-
stwo, 2009). 

Tabela 71. Dokumenty sporządzane po incydencie wypadkowym według badanych 
służb bhp.

Dokument n Udział %

Protokół powypadkowy 121 60,50%

Rejestr wypadków przy pracy 8 4,00%

Statystyczna karta wypadku 53 26,50%

Wyjaśnienia poszkodowanego 94 47,00%

Informacje uzyskane od świadka 110 55,00%

Dokumentacja medyczna 47 23,50%

Szkic, fotografie miejsca wypadku 48 24,00%

Zawiadomienie o wypadku 14 7,00%

Zarządzenie o powołaniu zespołu 
powypadkowego 13 6,50%
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Ankietowanym zadano pytanie otwarte, co wchodzi w skład dokumentacji powypad-
kowej. Spektrum odpowiedzi było bardzo szerokie, i wynikało jak można przypuszczać 
z doświadczenia zawodowego poszczególnych respondentów. Niezależnie jednak od 
rodzaju wypadku, 3 dokumenty powinny się znaleźć u każdego z badanych, jest to: pro-
tokół powypadkowy, statystyczna karta wypadku oraz rejestr wypadków przy pracy. 
Najczęstsze odpowiedzi uzyskane podczas badania przedstawia tabela 71.

Jak widać, ankietowani skupili się w głównej mierze na dokumentacji związanej 
z ustalaniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, czego efektem końcowym 
jest sporządzanie protokołu powypadkowego. Dokument ten wskazano jednoznacznie 
w ponad 60% przypadków (n=–121). Ważnym elementem według badanych są infor-
macje pozyskiwane od świadka/świadków zdarzenia wypadkowego (n=110; 55,00%), 
dokument ten został wskazany przez więcej respondentów niż wyjaśnienia poszkodo-
wanego (n=94; 47,00%). Co czwarty ankietowany (n=53; 26,00%) wybrał statystyczna 
kartę wypadku. Niepokoi fakt, że zaledwie 8 pracowników służb bhp pamiętało o reje-
strze wypadków przy pracy (4,00%). Należy mieć nadzieję, że tak mała liczba dobrych 
odpowiedzi wynika z interpretacji postawionego pytania. Badani nie zawsze posiadają 
doświadczenie w pracy zespołów powypadkowych (n=17; 8,50%), jednak umieli wska-
zać stosowne dokumenty. Wśród badanych tylko jedna osoba udzieliła odpowiedź „nie 
wiem”. Postawa tego respondenta jest o tyle zaskakująca, że deklaruje on pracę w służ-
bach bhp ponad 10 lat i przyznaje, że w swojej karierze zawodowej nie uczestniczył 
nigdy w pracach zespołu powypadkowego. 

Pracownicy służb bhp w ramach swojego zakresu działalności poddanej analizie we 
wcześniejszej części opracowania, zgodnie z pkt. 3) §2.1. rozporządzenia [DzU nr 109, 
poz. 704 z 1997 r. późn. zm.] mają obowiązek „sporządzanie i przedstawianie praco-
dawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na 
celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków 
pracy”.

Zapytano zatem respondentów, jak często, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa powinny być przeprowadzane analizy stanu bhp w firmie. Strukturę uzyskanych 
odpowiedzi przedstawia rysunek 98.
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Rysunek 98. Rozkład odpowiedzi odnośnie ustawowej cykliczności dokonywania analiz 
stanu bhp w firmach.

Największa liczba prawidłowych odpowiedzi stanowiąca 78,50% (n=157) nie jest 
zaskoczeniem wobec wcześniejszych ustaleń poczynionych podczas analiz zadań peł-
nionych przez pracowników bhp. O ile wskazania 15,50% badanych (n=31), że analizy 
stanu bhp przeprowadza się raz na kwartał lub raz na pół roku, mimo ewidentnych nie-
zgodności z zapisami prawnymi nie stanowią istotnego zagrożenia, są miejmy nadzieję 
wynikiem podwyższonych standardów realizowanych przez te osoby, to odpowiedzi 
pozostałych 6 ankietowanych: raz na dwa lub pięć lat, ukazują znaczną lukę w tym ob-
szarze. Dziwi fakt, że są to osoby z wykształceniem średnim bądź wyższym, posiada-
jący często ponad 10 letni staż pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich 
doświadczenie zawodowe nie przekłada się jak widać na konkretne działania, można 
wnioskować, iż pracownicy ci systematycznych, corocznych analiz stanu bhp nie doko-
nują, łączna liczba podmiotów w których świadczą swoje „niepełne” usługi to niestety 
aż 19 zakładów.

3.5. Doświadczenie zawodowe / sposób realizacji zadań 

Po ocenie we wcześniejszej części raportu wiedzy respondentów w zakresie ciążą-
cych na nich obowiązków, poddano ocenie rzeczywistą aktywność pracowników służb 
bhp w odniesieniu do ustawowych wymagań. Zaproponowano identyczny jak poprzed-
nio zestaw 29 odpowiedzi, 18 zadań ustawowych oraz 11 pozaprawnych. Strukturę 
uzyskanych wyników przedstawiają tabele 72 oraz 73.
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Tabela 72. Rozkład ilościowy i procentowy zakresu działalności służb bhp, zgodnych z 
regulacjami prawnymi.

 

Zakres działań służb bhp n udział %

przeprowadzanie szkoleń wstępnych, ogólnych bhp 184 92,00%

prowadzenie postępowania powypadkowego 183 91,50%

prowadzenie – sporządzanie dokumentacji 
wypadkowej 182 91,00%

kontrolowanie warunków pracy 177 88,50%

udział w zakresie oceny ryzyka zawodowego 166 83,00%

wykonywanie okresowych analiz stanu bhp 159 79,50%

doradztwo w zakresie organizacji stanowisk  
pracy zgodnie z zasadami bhp 155 77,50%

współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad pracownikami 149 74,50%

uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp 145 72,50%

opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp 144 72,00%

popularyzowanie problematyki bhp oraz ergonomii 133 66,50%

uczestniczenie w pracach komisji ds. bhp 125 62,50%

zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań 
ergonomicznych na stanowisku pracy 124 62,00%

zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w 
procesach produkcyjnych 117 58,50%

opracowanie i opiniowanie w zakresie bhp  
planów modernizacji zakładu pracy 105 52,50%

uczestniczenie w opracowaniu regulaminu pracy, 
zarządzeń, układów zbiorowych itp. 96 48,00%

udział w przekazywaniu do użytkowania nowych lub 
przebudowanych obiektów budowlanych 93 46,50%

współpraca z SIP 92 46,00%

inne (jakie?) 19 9,50%
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Tabela 73. Rozkład ilościowy i procentowy zakresu realizacji zadań służb bhp, 
niewynikających z regulacji prawnych.

Zakres działań służb bhp n udział %

nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp 154 77,00%

nadzór nad warunkami pracy 137 68,50%

przeprowadzanie szkoleń okresowych bhp 86 43,00%

wdrażanie systemu zarządzania bhp 74 37,00%

zakup środków ochrony indywidualnej 66 33,00%

odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy 65 32,50%

kierowanie na badania profilaktyczne 59 29,50%

przeprowadzanie pomiarów środowiska pracy, np. 
pomiar hałasu, pyłów, oświetlenia itp. 54 27,00%

opracowanie dokumentacji systemowej 52 26,00%

przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych 44 22,00%

odpowiedzialność przed np. PIP PIS,  
sądem w sprawach bhp 28 14,00%

Jak pokazuje tabela 72, rola pracowników służb bhp skupia się wokół prowadzenia 
szkoleń wstępnych ogólnych (n=184; 92,00%), jak również udziale w pracach zespołów 
powypadkowych (n=183; 91,50%) i sporządzaniem związanej z tym dokumentacji po-
wypadkowej (n=182; 91,00%). Ankietowani niemal równie często deklarują przepro-
wadzanie kontroli warunków pracy (n=177; 88,50%) oraz dokonywanie systematycz-
nych analiz stanu bhp w firmach. Ponad 80% (n=166) aktywnie uczestniczy w ocenie 
ryzyka zawodowego.

Dość zaskakująco dobre wyniki uzyskano w obszarach związanych z popularyzo-
waniem problematyki bhp oraz ergonomii, gdzie 2/3 (n=133; 66,50%) ankietowanych 
przyznaje się do realizacji takich działań. Należy jednak wziąć pod uwagę, że jest to 
wiedza deklaratywna i w naturalny sposób badani respondenci chcieli być może popra-
wić swoją samoocenę, kładąc większy nacisk na działania promocyjne, które w budo-
waniu odpowiedniej kultury bezpieczeństwa są elementem bardzo istotnym.

Co drugi badany pracownik służb bhp (n=96; 48,00%) przyznaje, że brał udział 
w opracowywaniu regulaminu pracy, zarządzeń wewnątrzzakładowych układów zbio-
rowych itp., podobne liczby wskazań uzyskano dla udziału kadr bhp w przekazywaniu 
do użytkowania obiektów budowlanych (n=93; 46,50%) oraz współpracy z Społeczną 
Inspekcją Pracy (n=92; 46,00%). Wyniki te trudno uznać za nie satysfakcjonujące, gdyż 
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realizacja tychże działań w pewnych podmiotach, gdzie pracują badani respondenci, 
jest po prostu niemożliwa z przyczyn niezależnych np. brak związków zawodowych 
i SIP, w małych podmiotach nie ma konieczności opracowywania regulaminów pracy 
itp. 

W kategorii „innych zadań” (n=19; 9,50%) realizowanych w podmiotach gospodar-
czych ankietowani wskazywali najczęściej zagadnienia związane z ochroną p. poż., 
pomocą przedmedyczną, ochroną środowiska czy też sprawowanie funkcji kontrolno-
nadzorczych nad pracownikami firm zewnętrznych, wykonujących swoje usługi na te-
renie firmy.

Ciekawsze wnioski można wyciągnąć z tabeli 73. Niepokoi fakt, że ponad 3/4 respon-
dentów wskazało, że sprawuje funkcje nadzorcze nad przestrzeganiem przepisów i za-
sad bhp (n=154; 77,00%) oraz nadzór nad warunkami pracy (n=137; 68,50%). Należy 
stwierdzić, że pracownicy służb bhp nie mają świadomości, że zostali powołani do peł-
nienia funkcji kontrolno-doradczych, a nie jak pokazują badania funkcji nadzorczych. 
Niestety prawie co czwarty ankietowany (n=44; 22,00%) przyznaje się do prowadze-
nia instruktaży stanowiskowych, łamiąc w ten sposób §11.5 rozporządzenia w sprawie 
szkoleń bhp [DzU nr 180, poz. 1860 z 2004 r. późn. zm.], chyba że osoby te pełnią jedno-
cześnie w firmach funkcje kierownicze, co jednak podczas badań nie mogło być zwery-
fikowane. Takie jednak, jak pokazuje praktyka autorów, są oczekiwania pracodawców. 

Pozytywnym aspektem działalności kadr bhp jest udział w pracach zespołów wdra-
żających systemy zarządzania bezpieczeństwem (PN-N 18001, OHSAS 18001). 74 an-
kietowanych (37,00%) przyznaje, że posiada doświadczenie w tym zakresie, z czego 
54 osób (27,00%) brało udział w opracowywaniu stosownej dokumentacji systemo-
wej. Napawa optymizmem fakt, że rola służb bhp nie sprawdza się jedynie do działań 
ukierunkowanych na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale 
polega również na angażowaniu się w sprawy związane z podniesieniem standardów 
bezpieczeństwa. 

Podsumowując, dokonano zestawienia wyników badań w zakresie wiedzy respon-
dentów na temat zadań, jakie zgodnie z prawem powinni realizować w odniesieniu do 
zadań, które faktycznie realizują w swojej pracy. Wyniki przedstawiają rysunki 99 oraz 
100.



Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp  
do zmian w przepisach i potrzebach rynku

204

Rysunek 99. Zestawienie wiedzy i faktycznie realizowanych zadań służb bhp przez 
respondentów wynikających z regulacji prawnych.

Jak wynika z rysunku 100, badane służby bhp realizują zadania, które w ich mylnej 
opinii wynikają z regulacji prawnych. Świadomość dodatkowych, ponadustawowych 
zadań, które podejmują, posiada niewielu ankietowanych. Dotyczy to zakupu środków 
ochrony indywidualnej, opracowywania dokumentacji systemowej, udział w przepro-
wadzaniu pomiarów środowiska pracy, kierowanie na badania profilaktyczne. Niestety 
znaczącej części badanych wydaje się, że ponoszą odpowiedzialność za stan bhp (n=65), 
choć dla 10 spośród nich obowiązek ten nie wynika z regulacji prawnych.
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Rysunek 100. Zestawienie wiedzy i faktycznie realizowanych zadań służb bhp 
przez respondentów niewynikających z regulacji prawnych, a według 
respondentów wynikających z prawa.

Do obowiązków pracowników służb bhp wynikających z regulacji prawnych, tj. pkt. 
19) §2.1. rozporządzenia [DzU nr 109, poz. 704 z 1997 r. późn. zm.] należy „współdzia-
łanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, 
a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników”. 

149 pracowników (74,50%) deklaruje taką współpracę. Odnosząc się do zakresu tej 
współpracy, ankietowani udzieli odpowiedzi, których strukturę przedstawia rysunek 
101.
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Rysunek 101. Zakres współpracy służb bhp z lekarzem medycyny pracy.

Współpraca kadr bhp ze służbami medycyny pracy skupia się wokół zagrożeń wystę-
pujących na stanowiskach (n=113; 56,50%). Wynika to oczywiście z konieczności prze-
prowadzania badań wstępnych i okresowych pracowników z uwzględnieniem czynni-
ków zagrożeń. Pracownicy służb bhp przekazują również lekarzom medycyny pracy 
informacje o wynikach pomiarów środowiska pracy (n=91; 45,50%) oraz w blisko 2/3 
przypadków współpracują w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych (n=63). Le-
karz sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami, jak pokazują badania, w ponad 
połowie przypadków (n=107) jest wsparciem dla służb bhp w zakresie ustalania wypo-
sażenia apteczek i punktów pierwszej pomocy. Oprócz proponowanej kafeterii odpo-
wiedzi respondenci w ostatnim pytaniu otwartym wskazywali na obszar współpracy 
służb medycy pracy w ramach prac komisji bhp, ustalaniu zakresu badań wstępnych, 
okresowych oraz dodatkowych profilaktycznych.

W grupie osób, które jak przyznają współpraca z lekarzem nie jest konieczna, wy-
stępują przedstawiciele zarówno młodej kadry bhp, jak osoby działające w służbach 
ponad 20 lat, o różnym poziomie wykształcenia, świadczące usługi w jednym lub kilku 
zakładach. Nie zauważono, by któraś z grup była w przeważającej większości, dlatego 
też można uznać, że ta nieprawidłowa sytuacja może dotyczyć dowolnego podmiotu 
i pracownika służb bhp.
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W ramach oceny doświadczenia zawodowego badanych kadr bhp, zapytano respon-
dentów o ich aktywność w pracach zespołów powypadkowych. Zarówno służby bhp, 
jak i sami pracodawcy widzą to działanie jako jedno z podstawowych obowiązków pra-
cowników służb bhp. Również w cytowanym wcześniej rozporządzeniu w §2.1 pkt 11) 
znajduje się zapis: „udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych 
wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych 
wniosków”.

W badanej grypie znalazło się 17 osób, które przyznały, że nie przeprowadzały dotąd 
postępowania powypadkowego. Zaskakuje fakt, że w grupie tej oprócz osób pracują-
cych w służbach bhp nie dłużej niż rok (n=6) znalazła się osoba deklarująca aktywność 
bhp-owca od ponad 30 lat. Szczegółowe informacje przedstawia tabela 74.

Tabela 74. Struktura grupy służb bhp – nieposiadających doświadczenia w pracach 
zespołów powypadkowych

Staż pracy w pełnieniu  
zadań służb bhp

Staż pracy w pełnieniu  
zadań służb bhp w badanym  

zakładzie pracy

n n

do roku 6 do roku 7

2-3 lata 0 2-3 lata 1

4-5 lat 6 4-5 lat 4

6-10 lat 2 6-10 lat 2

11-20 lat 2 11-20 lat 3

21-30 lat 0 21-30 lat 0

powyżej 30 lat 1 powyżej 30 lat 0

Ogółem 17 17

Są to osoby z wykształceniem średnim (n=9) oraz wyższym (n=8), które uprawnienia 
zawodowe uzyskały na podstawie ukończonego kursu dla kadr bhp (n=11). Przeważają-
ca większość, tj. 15 osób, pracuje u jednego pracodawcy i nie zamierza zwiększyć liczby 
podmiotów obsługiwanych w zakresie bhp. Osoby te więc mimo, że nie zawsze posia-
dają wykształcenie wyższe nie są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji, a brak 
wypadków czyni ich pracę bardziej spokojną i niezachęcającą do zmian.
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Grupę kadr bhp, które uczestniczyły w pracach zespołów powypadkowych, poddano 
ocenie pod względem ewentualnych przeszkód, jakich doświadczają w pracach tych ze-
społów. Ankietowani mogli wybrać każdą z 6 zaproponowanych odpowiedzi, ponadto 
w ostatnim pytaniu otwartym wskazywali dodatkowe trudności, na jakie napotykają. 
Wyniki uzyskanych odpowiedzi przedstawia tabela 75.

Tabela 75. Struktura ilościowa i procentowa przeszkód, na jakie napotykają pracownicy 
służb bhp podczas pracy w zespołach powypadkowych.

Przeszkody podczas pracy zespołu 
powypadkowego

n % udział

Brak doświadczenia w pracach zespołu 
powypadkowego 17 8,50%

Kiepska współpraca z członkiem zespołu 
powypadkowego, ze względu na brak kom-
petencji

22 11,00%

Konflikt interesów pracodawca/pracownik 54 27,00%

Trudności w kwalifikacji stopnia ciężkości 
wypadku 39 19,50%

Trudności w określeniu przyczyn wypadku 
przy pracy 31 15,50%

Trudności we wskazaniu działań profilak-
tycznych 25 12,50%

Inne (jakie?) ……… 12 6,00%

Nie doświadczam przeszkód 91 45,50%

Blisko połowa badanych kadr bhp (n=91; 45,50%) podczas pracy w zespołach po-
wypadkowych nie napotyka na żadne trudności/przeszkody. To dobre samopoczucie 
pracowników służb bhp jest niestety trudno weryfikowalne, gdyż stosunkowo rzadkie 
kontrole PIP zazwyczaj dotyczą rzetelności prowadzonego postępowania powypadko-
wego w stosunku do wypadków śmiertelnych i ciężkich. Mankamentem pracy zespołów 
powypadkowych jest według ankietowanych konflikt interesów poszkodowany/praco-
dawca (n=54; 27,00%) i związane z tym trudności we wskazaniu osób, które naruszyły 
przepisy bhp. Około 1/3 badanych doświadcza trudności w określaniu stopnia ciężko-
ści wypadków (n=39 ; 19,50%) oraz określaniu przyczyn zdarzeń wypadkowych (n=31; 
15,50%). Co 8 ankietowany (n=25; 12,50%) niestety nie radzi sobie ze wskazaniem 
adekwatnych do sytuacji działań profilaktycznych. Należy podkreślić, że sytuacja taka 
może skutkować w przyszłości kolejnymi incydentami wypadkowymi. Wśród innych 
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przeszkód respondenci wskazywali: utrudniony kontakt z lekarzem, poszkodowanym, 
problemy z dostępem do dokumentacji medycznej, późny termin zgłaszania wypadku 
itp., co niewątpliwie uniemożliwia często sporządzenie dokumentacji w wymaganym 
terminie. 

Wskazanie przyczyn wypadków przy pracy bywa często znaczącym problemem dla 
zespołu powypadkowego. Pomocne w tym zakresie są objaśnienia do wypełnienia 
Statystycznej Karty Wypadku, którą to kartę zobowiązany jest sporządzić pracodaw-
ca. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. 
w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy [DzU nr 269, poz. 2672] wszystkie 
przyczyny wypadku przy pracy sklasyfikowane są w podgrupach oznaczonych odpo-
wiednimi kodami. Respondenci zapytani o kwestię wykorzystania objaśnień ww. sta-
tystycznej karty udzieli odpowiedzi zgodnie z rysunkiem 102.

Rysunek 102. Rozkład ilościowy odpowiedzi dotyczących wykorzystania objaśnień 
do statystycznej karty wypadku podczas ustalania przyczyn wypadków 
przy pracy.

Analizując wyniki badań, należy stwierdzić, że ponad 80% (n=163) ankietowanych 
podczas swojej pracy w zespołach powypadkowych przy ustalaniu przyczyn zaistnia-
łych wypadków korzysta przy pracy z objaśnień zawartych ww. rozporządzeniu. Zapro-
ponowana klasyfikacja przyczyn stanowi dla nich znaczne ułatwienie, co więcej – przy-
czyny wskazane w protokole, ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy 
są zgodne ze statystyczną kartą wypadku, która wypełniana jest zazwyczaj w okresie 
późniejszym (do 6 miesięcy od daty wypadku).

Skuteczność podejmowanych działań prewencyjnych w stosunku do incydentów wy-
padkowych wymaga dokonywania analiz przyczyn tychże wypadków. Poszukiwanie 
związków przyczynowo-skutkowych, obszarów największego ryzyka wypadkowego 
czy też „wypadkogennych” grup pracowników może dostarczyć cennych informacji, 
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dzięki czemu podjęte w przyszłości działania zapobiegawcze okażą się najbardziej traf-
ne. Badani pracownicy służb bhp w zdecydowanej większości (n=175; 87,50%) deklaru-
ją przeprowadzanie takich szczegółowych analiz, celem podjęcia adekwatnych działań. 
Strukturę uzyskanych odpowiedzi przedstawia tabela 76.

Tabela 76. Rozkład ilościowy odpowiedzi dotyczących przeprowadzania analiz przyczyn 
wypadków przy pracy przez służby bhp

Przeprowadzanie analiz przyczyn 
wypadków przy pracy

n Udział %

tak 175 87,50%

nie 8 4,00%

nie dotyczy 17 8,50%

Suma 200 100,00%

Kontynuując problematykę kryteriów według których dokonywane są analizy przy-
czyn wypadków przy pracy ankietowani mieli do wyboru kafeterię 4 odpowiedzi. Su-
maryczna liczba wskazań wyniosła 312. Wyniki zamieszczono w tabeli 77.

Tabela 77. Struktura ilościowa i procentowa kryteriów grupowania przyczyn wypadków 
przy pracy.

Grupowanie przyczyn wypadków 
przy pracy według kryterium

n udział %

miejsca powstawania wypadków 155 77,50%

wieku poszkodowanego 44 22,00%

stażu na zajmowanym stanowisku 71 35,50%

inne (jakie?) …… 42 21,00%

Suma 312

Dla ponad ¾ pracowników służb bhp (n=155; 77,50%) najistotniejszym kryterium 
dokonywanej analizy jest miejsce zdarzenia wypadkowego, w drugiej kolejności staż 
osób poszkodowanych na zajmowanym stanowisku (n=71; 35,50%). 21,00% respon-
dentów wskazało „inne” kryteria doprecyzowując kryteria m.in.: według ciężkości ura-
zu, czasu zaistnienia incydentu wypadkowego (godzina, dzień tygodnia, pora roku) czy 
też według czynności wykonywanych przez poszkodowanego.
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W analizie zdarzeń wypadkowych można wykorzystywać różne techniki, do których 
zalicza się m.in.: metodę TOL, analizę drzewa błędów FTA, analizę przepływu energii, 
metodę MORT, metodę STEP. 

W systemie TOL, zakłada się, że wszystkie występujące w środowisku pracy zagroże-
nia wypadkowe tkwią w trzech elementach: T – przyczynach technicznych, O – organi-
zacyjnych, L – ludzkich. Ze względu na swą uniwersalność i prostotę systematyka ta jest 
często stosowana przez zespoły powypadkowe, jak również Inspektorów PIP. Poziom 
wiedzy respondentów w obszarze powypadkowych technik badawczych zweryfikowa-
no pytaniem, którego wyniki przedstawia rysunek 103.

Rysunek 103. Techniki stosowane przez zespoły powypadkowe w analizie przyczyn 
wypadków przy pracy.

Struktura odpowiedzi nie napawa optymizmem. Połowa ankietowanych (n=86), 
którzy mają doświadczenie w pracach zespołów powypadkowych (n=183), nie stosu-
je w swojej pracy żadnych technik analitycznych. Zasmuca fakt, że grupę tę najliczniej 
reprezentują osoby ze stażem pracy w służbach bhp od 11 do 20 lat, gdyż jest ich 27, 
następnie osoby z doświadczeniem 5-10-letnim; n=21. Aż troje ankietowanych pracu-
jących w służbach bhp ponad 30 lat również wskazało, że żadnej techniki analizy przy-
czyn wypadków przy pracy do tej pory nie stosowało.

Najpopularniejszą jest systematyka TOL (n=64; 32,00%). Stosują ją zazwyczaj osoby 
doświadczone zawodowo, z kilkuletnim i kilkudziesięcioletnim stażem pracy na stano-
wisku bhp-owca. Wśród innych technik i narzędzi respondenci wskazywali metody 5 x 
WHY, fishbone czy też własne metody. 

Konieczne jest podniesienie świadomości kadr bhp w tym obszarze. Pracownicy służ-
by bhp bez stosownej wiedzy, znajomości odpowiednich technik i narzędzi badawczych 
nie są w stanie rzetelnie, a co więcej – skutecznie wywiązywać się z ciążących na nich 
obowiązków.
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Pojęcie przyczyny wypadku jest nieodłącznie związane z analizą zdarzeń poprze-
dzających wypadek oraz ich wzajemnych powiązań. Można dokonywać wielorakich po-
działów przyczyn wypadków, jednak w procesie analizowania zdarzeń wypadkowych, 
ważne jest wskazanie głównych przyczyn zaistnienia niepożądanego zdarzenia, tj. ta-
kich, których usunięcie radykalnie zlikwiduje zagrożenie albo zmniejszy je do dopusz-
czalnych rozmiarów. Uszeregowanie przyczyn w kolejności ich występowania pozwala 
na wyodrębnienie przyczyn wcześniejszych (pośrednich) oraz przyczyn bezpośrednio 
wywołujących uraz. Ankietowani zapytani o wskazanie najistotniejszych przyczyn 
udzieli odpowiedzi zgodnie z tabelą 78.

Tabela 78. Struktura ilościowo-procentowa klasyfikacji najistotniejszych przyczyn 
wypadków przy pracy wskazanych przez zespoły powypadkowe.

Najistotniejsze przyczyny wypadków 
przy pracy

n
udział % 

w grupie 200

Bezpośrednie przyczyny wypadków 145 72,50%

Pośrednie przyczyny wypadków 68 34,00%

Główne przyczyny wypadków 81 40,50%

Ogółem 294

Łączna liczba wskazań z kafeterii 3 wariantów odpowiedzi wyniosła 294. W 32 przy-
padkach respondenci nie zrozumieli chyba istoty pytania, gdyż zaznaczyli wszystkie 
odpowiedzi, nadając przyczynom bezpośrednim, pośrednim i głównym tę samą ran-
gę. Pojęcie głównej przyczyny wypadku nie jest chyba znane wszystkim uczestnikom 
badania. Opcję tę wybrało ponad 40,00% ankietowanych (n=81), jednak jedynie około 
połowy (n=42) odpowiedź tę zaznaczyło jako jedyną, zatem najistotniejszą.

Przeważająca część – blisko 3/4 ankietowanych (n=145; 72,50%) – skupia się w swo-
ich działaniach w postępowaniu powypadkowym na wskazaniu przyczyn bezpośred-
nio poprzedzających wypadek przy pracy. Takiego myślenia nie można traktować jako 
działania prewencyjnego. Jedynie analiza całego ciągu zdarzeń przyczynowo-skut-
kowych, ze wskazaniem przyczyn pierwotnych – głównych pozwoli podjąć skuteczne 
działania profilaktyczne. Służby bhp skupiając się na wskazaniu przyczyn bezpośred-
nio poprzedzających wypadek, wypełniają ciążące na nich formalne obowiązki, jednak 
takie ograniczone działanie jest niewystarczające.

Być może taka sytuacja wynika z konstrukcji dokumentu – Protokół ustalenia przy-
czyn i okoliczności wypadków przy pracy (protokół powypadkowy) – który wymaga je-
dynie wskazania przyczyn, a nie wymusza wskazania przyczyn głównych.
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Z punktu widzenia prewencji wypadkowej, jak również zasad systemowego zarzą-
dzania bezpieczeństwem, kluczowym zagadnieniem jest znajomość pojęcia „zdarzenie 
potencjalnie wypadkowe” – „prawie wypadek”. Pojęcie to nie jest zdefiniowane praw-
nie, nie ma zatem żadnych regulacji w zakresie identyfikowania, rejestrowania czy też 
analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Biorąc pod uwagę, że oprócz rzetel-
nie sporządzonej oceny ryzyka zawodowego ten element profilaktyki wypadkowej jest 
jednym z najistotniejszych, zweryfikowano wiedzę służb bhp w tym obszarze. Spośród 
ankietowanych 124 osobom (62,00%) znane jest pojęcie „prawie wypadku – potencjal-
nego wypadku – nieomal wypadku”. Ponadto prawie połowa spośród nich (n=56) de-
klaruje fakt rejestrowania tychże incydentów. Co więcej 102 pracowników służb bhp 
(82,3% spośród tych którym pojęcie to jest znane), twierdzi, że wiedza o zdarzeniach 
potencjalnie wypadkowych jest przez nich wykorzystywana przy planowaniu i podej-
mowaniu działań prewencyjnych w zakresie bhp. 

Kolejnym analizowanym obszarem w kontekście doświadczenia zawodowego był ob-
szar metod stosowanych przez służby bhp w procesie szkoleń. Na uwagę zasługuje fakt, 
że Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm. [DzU 
04.180.1840], precyzyjnie określa metody możliwe do zastosowania w określonych ro-
dzajach szkoleń. Rodzi się więc pytanie, czy badani respondenci prowadzą szkolenia 
zgodnie z wykładnią prawa.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że badane służby bhp rzadko prowadzą 
instruktaż ogólny bhp zgodnie z prawem – jedynie 107 (53,50%) wskazań na oczeki-
wanych 200 dotyczy metody instruktażu Niepokojące jest to, że pojawiają się również 
wskazania typu wykład (n=86; 43%), pogadanka (n=67; 33,50%) czy samokształcenie 
kierowane (n= 9; 4,50%), co oznacza, że część respondentów błądzi w odpowiedziach i 
nie koniecznie wie, jaka jest prawidłowa metoda szkoleń wstępnych. Szczegółowe dane 
prezentuje tabela 79.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o szkolenia stanowiskowe dla pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – tu prawidłowych wskazań 
jest jedynie 65 (32,50%) oraz – w przypadku instruktaży stanowiskowych dla pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych – 78 (39,00%). 
Około 30% badanych deklaruje, że nie wie, a pozostali udzielają błędnych odpowiedzi 
w tym zakresie (por. tabela 80 i 81).
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Tabela 79. Metody wykorzystywane podczas szkoleń wstępnych – instruktaż ogólny.

Szkolenie wstępne – ogólne bhp

Wskazana 
odpowiedź

Liczna wskazań %
Wartość 

oczekiwana %

nie wiem 9 4,5% 0%

wykład 86 43,0% 0%

pogadanka 67 33,5% 0%

kurs 8 4,0% 0%

samokształcenie 
kierowane 9 4,5% 0%

seminarium 11 5,5% 0%

instruktaż 107 53,5% 100%

Tabela 80. Metody wykorzystywane podczas szkoleń wstępnych – instruktaż 
stanowiskowy.

Szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy dla pracowników 
zatrudnianych na stanowiskach robotniczych

Wskazana 
odpowiedź

Liczna wskazań %
Wartość 

oczekiwana %

nie wiem 65 32,5% 0%

wykład 26 13,0% 0%

pogadanka 27 13,5% 0%

kurs 2 1,0% 0%

samokształcenie 
kierowane 8 4,0% 0%

seminarium 104 52,0% 0%

instruktaż 65 32,5% 100%
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Tabela 81. Metody wykorzystywane podczas szkoleń wstępnych.

Szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy dla pracowników 
zatrudnianych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Wskazana 
odpowiedź

Liczna wskazań %
Wartość 

oczekiwana %

nie wiem 59 29,5% 0%

wykład 40 20,0% 0%

pogadanka 32 16,0% 0%

kurs 12 6,0% 0%

samokształcenie 
kierowane 15 7,5% 0%

seminarium 19 9,5% 0%

instruktaż 78 39,0% 100%

Służba bhp nie ma, jak już wspominano wcześniej, uprawnień do prowadzenia szko-
leń stanowiskowych zarówno dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robot-
niczych, jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyj-
no-biurowych. Jednak jak również wskazano wcześniej, takowe szkolenia realizuje. Ale 
czy brak uprawnień do prowadzenia szkoleń zwalnia służby bhp z obowiązku posia-
dania wiedzy w tym zakresie? Biorąc pod uwagę zakres zadań (kontrolno-doradczy), 
oczekiwać należałoby, że osoba, która pełni funkcje kontrolno-doradcze, wie, co ma 
kontrolować i jak doradzać pracodawcy.

Idąc krok dalej, kolejną analizowaną kwestią była problematyka metod stosowanych 
podczas szkoleń okresowych bhp. Niestety, również w tym przypadku obserwujemy 
wiele nieprawidłowych wskazań dotyczących stosowanych metod szkoleń. I tak, w za-
kresie szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, prawidłowych wskazań jest jedynie n=69 (34,50%), chociaż w tym przy-
padku dopuszczona w ramach instruktażu jest forma wykładu i pogadanki. Gdyby więc 
uznać te wskazania n=21 (10,50%) dla pogadanki i n=50 (25%) dla wykładu to wynik 
byłby lepszy, ale nadal trudno go nazwać satysfakcjonującym. (por. tabela 82).
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Tabela 82. Metody wykorzystywane podczas szkoleń okresowych bhp dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnianych 
na stanowiskach robotniczych.

Wskazana 
odpowiedź

Liczna wskazań %
Wartość 

oczekiwana %

nie wiem 44 22,0% 0%

wykład 50 25,0% 0%

pogadanka 21 10,5% 0%

kurs 40 20,0% 0%

samokształcenie 
kierowane 6 3,0% 0%

seminarium 26 13,0% 0%

instruktaż 69 34,5% 100%

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach admini-
stracyjno-biurowych, zgodnie z cytowanym już wielokrotnie rozporządzeniem wskazu-
je trzy metody szkoleń: seminarium i samokształcenie kierowane, jak również kurs. Ta-
kich wskazań mamy jedynie n=58 (29,00%) w przypadku seminarium i n=56 (28,00%) 
w przypadku samokształcenia kierowanego i n=44 (22%) wskazań w przypadku kursu 
(por. tabela 83).

Jeżeli zaś chodzi o szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach inżynieryjno-technicznych i oraz kadry kierowniczej i pracodawców, możliwe 
do realizacji są formy: seminarium, kurs, samokształcenie kierowane. Niestety w każ-
dej z tych form w obu analizowanych szkoleniach liczba wskazań nie jest satysfakcjo-
nująca. W przypadku szkoleń dla pracowników inżynieryjno-technicznych zidentyfi-
kowano prawidłowych wskazań n=55, 27,00% – kurs; n=48; 24,00% samokształcenie 
kierowane, n=55; 27,50% – seminarium, zaś w przypadku kadry kierowniczej – n=53, 
26,50% – kurs; n=60; 30,00% samokształcenie kierowane, n=53; 26,50% – seminarium, 
na oczekiwane 100% w każdym z analizowanych przypadków (por. tabela 84 i 85).
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Tabela 83. Metody wykorzystywane podczas szkoleń okresowych bhp dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnianych 
na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Wskazana 
odpowiedź

Liczna wskazań %
Wartość 

oczekiwana %

nie wiem 45 22,5% 0%

wykład 43 21,5% 0%

pogadanka 22 11,0% 0%

kurs 44 22,0% 100%

samokształcenie 
kierowane 56 28,0% 100%

seminarium 58 29,0% 100%

instruktaż 23 11,5% 0%

Tabela 84. Metody wykorzystywane podczas szkoleń okresowych bhp dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnianych na 
stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Wskazana 
odpowiedź

Liczna wskazań %
Wartość 

oczekiwana %

nie wiem 59 29,5% 0%

wykład 36 18,0% 0%

pogadanka 16 8,0% 0%

kurs 55 27,5% 100%

samokształcenie 
kierowane 48 24,0% 100%

seminarium 55 27,5% 100%

instruktaż 15 7,5% 0%
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Tabela 85. Metody wykorzystywane podczas szkoleń okresowych bhp dla kadry 
kierowniczej i pracodawców. 

Szkolenie okresowe bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.

Wskazana 
odpowiedź

Liczna wskazań %
Wartość 

oczekiwana %

nie wiem 63 31,5% 0%

wykład 29 14,5% 0%

pogadanka 12 6,0% 0%

kurs 53 26,5% 100%

samokształcenie 
kierowane 60 30,0% 100%

seminarium 53 26,5% 100%

instruktaż 7 3,5% 0%

Ostatnim analizowanym elementem w tym zakresie były metody szkoleń stosowane 
na szkoleniach dla pracowników służb bhp. W przypadku tego typu szkoleń mamy rów-
nież trzy możliwości – kurs, samokształcenie kierowane, seminarium. Liczba prawi-
dłowych wskazań na oczekiwane 100% wynosi kolejno: n=62, 31,00%; n=36, 18,00%; 
n=42, 21,00% (por. tabela 86).

Tabela 86. Metody wykorzystywane podczas szkoleń okresowych dla pracowników 
służb bhp.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służb bhp.

Wskazana 
odpowiedź

Liczna wskazań %
Wartość 

oczekiwana %

nie wiem 80 40,0% 0%

wykład 23 11,5% 0%

pogadanka 11 5,5% 0%

kurs 62 31,0% 100%

samokształcenie 
kierowane 36 18,0% 100%

seminarium 42 21,0% 100%

instruktaż 5 2,5% 0%
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Analiza uzyskanych odpowiedzi sugeruje, że nieliczna grupa spośród pracowników 
służb bhp potrafi w sposób adekwatny i zgodnie z obowiązującym prawem dobrać od-
powiednie metody szkoleń. Tym bardziej uzyskany wynik jest zatrważający, że ponad 
90% badanych prowadzi instruktaż ogólny bhp, ponad 50% deklaruje prowadzenie 
szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i 
administracyjno-biurowych oraz ponad 30% na pozostałych. Ciekawostką pozostaje 
jakość szkoleń bhp, skoro osoby prowadzące te szkolenia nie są w stanie wskazać pra-
widłowych metod ich realizacji.

Rola służb bhp jak wiadomo polega miedzy innymi na „doradztwie w zakresie orga-
nizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebez-
pieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych 
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej” [§2.1 pkt .15 DzU nr 109, poz. 704 z 1997 
r. późn. zm.]. Aby wywiązać się w pełni ze swoich obowiązków, kadry bhp muszą po-
siadać odpowiednią wiedzę. Zapytano zatem ankietowanych z jakich źródeł informacji 
korzystają przy sporządzaniu tabel norm przydziału środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego. Ponad 1/3 badanych (n=67; 33,50%) zadeklarowała, że 
takich działań w swojej pracy nie podejmuje. Pozostali jako najważniejsze źródła in-
formacji wskazali: akty prawne i przepisy (n=32; 16,00%), karty oceny ryzyka zawo-
dowego (n=15; 7,50%), informacje od producentów (n=8; 4,00%), polskie normy (n=7; 
3,50%), publikacje, źródła internetowe (12; 6,00%), zarządzenia wewnątrzzakładowe, 
regulaminy (6; 3,00%). Pewna grupa badanych (n=15; 7,50) przy tworzeniu tabel opiera 
się na własnej wiedzy i doświadczeniu.

Oceniając aktywność pracy kadr bhp w zespołach/komisjach funkcjonujących na te-
renie przedsiębiorstw, zaproponowano ankietowanym zestaw 9 odpowiedzi, z możli-
wością wybrania dowolnej liczby. Badana grupa wykazała się dość znaczną aktywno-
ścią w pracach różnych zespołów, choć 20 osób (10,00%) przyznało, że prace żadnego 
zespołu/komisji nie zostali włączeni. W grupie tej znajdowało się 6 osób z małym do-
świadczeniem zawodowym – staż w służbach bhp do roku, pozostałe funkcje bhp-owca 
pełnią od ponad trzech lat. 

Pozostali respondenci (n=190) angażowali się w pracach średnio trzech komisji, rów-
nież dominanta wynosi 3. Szczegółowe zestawienie ilustruje tabela 87.
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Tabela 87. Liczba zespołów/komisji w pracach, w których uczestniczyli respondenci.

Liczba zespołów/
komisji w których 

uczestniczą
n

udział % w grupie 
200

0 20 10,00%

1 23 11,50%

2 38 19,00%

3 62 31,00%

4 26 13,00%

5 22 11,00%

6 6 3,00%

7 3 1,50%

8 0 0,00%

Jeśli chodzi o zakres prac poszczególnych zespołów, to aktywność badanych w po-
szczególnych komisjach zaprezentowano w tabeli 88 Sumaryczna liczba odpowiedzi 
wyniosła 556.

Jak pokazują badania, kadry bhp swoją pracę utożsamiają z działaniami związanymi 
z incydentami wypadkowymi. Aż 86,00% respondentów (n=172) podczas swojej ak-
tywności zawodowej brało udział w pracach zespołu powypadkowego. W następnej ko-
lejności ich aktywność widoczna jest w pracach zespołów dokonujących oceny ryzyka 
zawodowego (n=146; 73,00%) oraz komisji ds. bhp (n=110; 55,00%). Średnio co trze-
ci specjalista ds. bhp brał udział w ocenie zgodności maszyn i urządzeń technicznych 
(n=61; 30,50%), a co 6 w pracach związanych z wdrożeniem systemu zarządzania wg 
PN-N 18001 (n=33; 16,50%). Ten ostatni pokrywa się z wynikami uzyskanymi podczas 
badania pracodawców, gdyż jak wskazano w poprzedniej części raport, około 250 firm 
(12,5%) ma wdrożony lub jest w trakcie wdrażania zasad systemowego zarządzania. 
Uzyskane wyniki korelują z omawianym wcześniej zakresem działalności kadr bhp. 
W kategorii „inne” ankietowani wskazywali: zespoły ratunkowe, pomocy przedme-
dycznej, przeciwpożarowej, jak również zespoły dokonujące przeglądu stanowisk pra-
cy. Respondenci ci reprezentowali doświadczoną kadrę bhp, staż ponad 10 lat i świad-
czyli swoje usługi głownie podmiotach dużych zatrudniających ponad 250 osób.
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Tabela 88. Rozkład ilościowy i jakościowy działalności służb bhp w pracach 
poszczególnych komisji i zespołów.

Uczestnictwo pracowników służb bhp w 
pracach komisji/zespołów.

n
udział % w 
grupie 200

Nie uczestniczę 20 10,00%

Komisja przetargowa 12 6,00%

Zespół powypadkowy 172 86,00%

Zespół do oceny ryzyka 146 73,00%

Zespół ds. inwestycji 14 7,00%

Komisja/ zespół ds. oceny zgodności 
maszyn i urządzeń 61 30,50%

Zespół wdrażający system zarządzania 
PN-N 18001 itp. 33 16,50%

Komisja ds. bhp 110 55,00%

Inne (jakie?) 8 4,00%

suma 556

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa, realizacji wyznaczonych celów w zakresie 
bhp, konieczne jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz dobra współpraca 
na linii pracodawca/kierownik – pracownik bhp. Świadomość pracodawcy w zakresie 
ciążących na nim obowiązków, wsparta właściwą postawą i działalnością kadr bhp 
może przynieść korzyści nie tylko w sferze humanitarnej, ale również ekonomicznej 
wszystkim stronom. 

Z doświadczeń autorów wynika, że często współpraca ta nie układa się należycie. 
Pracodawcy nie traktują spraw bezpieczeństwa priorytetowo, widząc w nich wyłącz-
nie konieczne do poniesienia koszty. Wobec wielu problemów natury ekonomicznej 
w niewielkim stopniu chcą finansować działania prewencyjne w obszarze bhp. Pracow-
nicy służb bhp nie posiadają często należytego autorytetu formalnego, by wprowadzać 
korzystne zmiany w przedsiębiorstwach.

Rola pracownika służb bhp nie jest do końca jednoznaczna, czy ma być on przedstawi-
cielem pracodawcy reprezentującym jego interesy zwłaszcza w stosunku do organów 
nadzoru i kontroli po minimalnych kosztach, czy też ma stać na straży przestrzegania 
przepisów prawa i dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowni-
ków.

Dlatego też ankietowanym zadano pytanie otwarte, jakiego rodzaju przeszkód do-
świadczają w codziennej współpracy z pracodawcami. Zdecydowana większość (n=153, 
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76,50%) ankietowanych jest zadowolona ze współpracy z pracodawcami. Pozostała 
grupa niezadowolonych podawała różne przeszkody, których zestawienie przedstawia 
rysunek 104. 

Rysunek 104. Przeszkody we współpracy służb bhp z pracodawcą.

Zdecydowanie najczęściej, bo około 60% niezadowolonych ze współpracy ankieto-
wanych (n=28), podało jako główną – przeszkodę natury finansowej. Badani skarżą się 
na brak pieniędzy przeznaczanych na sprawy związane z inwestycjami bhp, wdraża-
niem systemów zarządzania bhp, wprowadzania jakichkolwiek zmian czy też przepro-
wadzania rzetelnie szkoleń lub wykonywania pomiarów środowiska pracy. Zysk dla 
przedsiębiorców jest bowiem najważniejszy. Niestety brak świadomości o kosztach 
i korzyściach związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pra-
cy czyni problem niskich nakładów na bhp nadal aktualnym. Badani pracownicy służb 
bhp nazywają to również konfliktem interesów (n=6). Problemem w codziennej pracy 
kadr bhp jest również nieznajomość przepisów i zasad bhp przez kadrę zarządzającą 
(n=4) oraz niechęć do akceptacji i tym bardziej wprowadzania zmian, zwłaszcza gdy 
w przedsiębiorstwie wypadkowość jest na niskim lub zerowym poziomie. Troje ankie-
towanych narzeka na ociężałość i brak szybkiej reakcji przy podejmowaniu stosownych 
decyzji i dokonywaniu zmian. Badania potwierdziły, że w opinii kadr bhp, pracodawcy 
są niedouczeni, przez co często dochodzi do łamania czy też naginania prawa, a sprawy 
bhp niestety nie są traktowane priorytetowo.

Aby zweryfikować aktywność badanych służb bhp, w sposób pośredni podjęto próbę 
oceny ich wiedzy z obszarów życia przedsiębiorstw, które powinni kontrolować. Zada-
no respondentom kilka pytań odnoszących się do działalności pracodawców. Istotne 
z punktu widzenia przeprowadzonego badania było określenie poziomu zainteresowa-
nia tymi obszarami przez badanych pracowników służb bhp. Wyniki przedstawia po-
niższa tabela 89.
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Tabela 89. Niewiedza respondentów w działalności pracodawców

Pytanie Nie wiem udział % 

Czy pracodawca zapewnił środki ochrony 
indywidualnej dla pracowników 2 1,00%

Czy pracodawca wyznaczył osoby 
odpowiedzialne za udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej

4 2%

Czy pracodawca wyznaczył osoby 
odpowiedzialne za ochronę przeciw 
pożarową i ewakuację pracowników

5 2,50%

Czy pracodawca podejmuje działania 
profilaktyczne, ograniczające zagrożenia 
występujące w środowisku pracy

16 8,00%

Można wnioskować, że badani pozytywnie przeszli ten test. Niewielka grupa kilku 
osób (2,00%-2,50%) przyznała się do niewiedzy w zakresie wyznaczenia osób odpo-
wiedzialnych za udzielanie pomocy przedmedycznej czy też prowadzenie akcji ewaku-
acyjnych. Nieco więcej, bo 8,00% ankietowanych (n=16), nie ma pojęcia, czy pracodaw-
ca podejmuje stosowne działania prewencyjne, ograniczające zagrożenia występujące 
w środowisku pracy. Jest to grupa respondentów, która w ocenie współpracy z praco-
dawcą stwierdziła, że nie doświadcza żadnych przeszkód. Trudna zatem przypuszczać, 
że ta niewiedza w zakresie podejmowani działań wynika ze złej komunikacji z przeło-
żonymi. Należy jednak stwierdzić, że osoby te nie wywiązują się ze swoich zadań wyni-
kających choćby z Rozporządzenia w sprawie służby bhp [DzU nr 109, poz. 704 z 1997 
r. z późn. zm.] §2.1 pkt 11: „udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczno-
ści tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji 
tych wniosków”, gdyż niemal wszyscy (n=14) zadeklarowali wcześniej udział w pracach 
zespołów powypadkowych.

3.6. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy 
pod okiem pracowników służb bhp 

Jak już wspomniano w rozdziale 2, Kodeks pracy nakłada na pracodawców między 
innymi obowiązek wyznaczenia oraz przeszkolenia osób odpowiedzialnych za udziela-
nie pierwszej pomocy. Ponieważ wielu spośród badanych pracodawców ceduje te obo-
wiązki na pracowników służ bhp, warto spojrzeć na problematykę pierwszej pomocy 
z perspektywy służb bhp. 
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Zdaniem badanych pracowników służb bhp, aż 93,50% (n=187) spełnia obowiązek 
związany z koniecznością wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej 
pomocy (por. rys. 105). Wynik jest ciekawy z uwagi na dane przytoczone w rozdziale 2 – 
tam znacznie mniej pracodawców deklarowało, że wywiązuje się z tego obowiązku. Co 
to może oznaczać? Być może pracownicy służ bhp, mając nieco większą świadomość niż 
pracodawcy, odpowiadają twierdząco, co niekoniecznie musi być zgodne z rzeczywisto-
ścią. Może być również tak, że ci pracownicy służb bhp, którzy doradzają określonym 
pracodawcom, są kompetentnymi pracownikami i potrafią doradzić pracodawcy. 

Rysunek 105. Liczba wskazań w zakresie spełnienia przez pracodawców obowiązku 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy 
w zakładzie pracy z punktu widzenia pracowników służb bhp. 

Analogicznie jak w przypadku badania pracodawców, kolejne zagadnienie dotyczyło obo-
wiązku zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Odpowiedzi 
pracowników służb bhp są bardzo pozytywne, bo prawie 100% badanych respondentów 
udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 106.

Rysunek 106. Liczba wskazań w zakresie spełnienia przez pracodawców obowiązku 
zapewnienia apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy z punktu 
widzenia pracowników służb bhp. 
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Zdaniem badanych służb bhp, znacznie mniej pracodawców odbyło szkolenie z zakre-
su pierwszej pomocy przedmedycznej, bo jedynie 42,50% (n=85).

 Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 107.

Rysunek 107. Liczba wskazań w zakresie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej przez pracodawców zdaniem pracowników służb bhp

Zdaniem pracowników służb bhp, apteczki pierwszej pomocy są mniej dostępne niż 
zdaniem pracodawców, a mianowicie tylko 67,00% zadeklarowało pełną dostępność 
apteczki pierwszej pomocy. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 108.

Rysunek 108. Analiza dostępności apteczek wśród badanych przedsiębiorstw zdaniem 
pracowników służb bhp.
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W zakresie rodzaju stosowanych apteczek w zakładach pracy uzyskano w badaniach 
porównywalne wyniki. Zdaniem pracowników służb bhp, apteczki w zakładzie pracy są 
przede wszystkim przenośne (n=115; 41,22%). Nieco ponad jedna trzecia spośród ba-
danych pracodawców (n=89; 31,90%) posiada apteczki stacjonarne, ale z możliwością 
zdjęcia ze stelażu i przeniesienia ich, natomiast 67 pracowników służb bhp (24,01%) de-
klaruje, iż w zakładach są apteczki na stałe mocowane do ścian budynku. Szczegółowe 
dane zaprezentowano na rysunku 109. 

Rysunek 109. Rodzaj stosowanej apteczki w przedsiębiorstwie zdaniem pracowników 
służb bhp.

Uzyskane dane od pracowników służb bhp w zakresie odpowiedzialności za ustalenie 
zawartości i wyposażenie apteczki wyglądają inaczej niż dane uzyskane od pracodaw-
ców. Zdaniem służb bhp osobami odpowiedzialnymi za apteczką są przede wszystkim 
lekarz sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami (n=131; 41,59%), służba 
bhp (n=98; 31,11%), a dopiero na trzecim miejscu pracodawca (n=37; 11,75%) (por. 
110).

Problemem uzupełnienia zawartości apteczek zajmują się zdaniem pracowników 
służb bhp – pracownicy przeszkoleni i wyznaczeni do udzielania pierwszej pomo-
cy (n=69; 30,26%), służba bhp (n=54; 23,68%), pracodawca (n=52; 22,81%) (por. rys. 
111).
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Rysunek 110. Osoby odpowiedzialne za zawartość i wyposażenie apteczki pierwszej 
pomocy zdaniem pracowników służb bhp 

Rysunek 111. Osoby odpowiedzialne za uzupełnienie zawartości apteczki pierwszej 
pomocy zdaniem pracodawców.



Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp  
do zmian w przepisach i potrzebach rynku

228

Pracownicy służb bhp uważają, że apteczka jest uzupełniania przede wszystkim po 
każdorazowym użytkowaniu (n=73; 32,44%) oraz nieregularnie (n=62; 27,56%). Szcze-
gółowe dane zaprezentowano na rysunku 112. 

Rysunek 112. Częstotliwość uzupełnienia zawartości apteczki pierwszej pomocy zdaniem 
pracowników służb bhp. 

Kolejne zagadnienie dotyczyło sytuacji wykorzystania apteczki niezgodnie z prze-
znaczeniem. 10% badanych pracowników służb bhp (n=20) przyznało się do takiego 
wykorzystania, natomiast 72,50% (n=145) deklaruje, że nie było takich sytuacji. 

Tak jak w badaniu pracodawców, kolejne analizowane zagadnienie dotyczyło zawar-
tości apteczki. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że w prawie 100% apteczki 
zawierają środki opatrunkowe (n=199), kompresy, gazowe jałowe – n=195; 97,50%, ma-
teriały mocujące opatrunki (przylepce, siatki opatrunkowe) – n=193; 96,50%, nożyczki 
– n=183, 91,50%, preparaty do dezynfekcji, n=169, 84,50%.

Pracownicy służb bhp w mniejszym stopniu niż pracodawcy wskazywali na substan-
cje, których nie powinno być w apteczce pierwszej pomocy, takie jak np. leki przeciw-
bólowe (n=46, 23%) czy inne leki (n=9, 4,5%). Szczegółowe dane zaprezentowano na 
rysunku 113.
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Rysunek 113. Zawartość apteczki pierwszej pomocy zdaniem pracowników służb bhp. 

Pracowników służb bhp również zapytano o instrukcje pierwszej pomocy. Na py-
tanie, czy przy apteczkach jest wywieszona instrukcja udzielania pierwszej pomocy, 
92% (n=184) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, z czego nieco ponad 30% (n= 56) jest 
instrukcjami „szytymi na miarę” (opracowanymi na potrzeby konkretnego zakładu 
pracy, z uwzględnieniem jego specyfiki). Natomiast na pytanie o to, czy instrukcje sta-
nowiskowe zawierają informacje o zasadach udzielania pierwszej pomocy, już jedynie 
28% (n=56) odpowiedziało twierdząco (por. rys. 114).
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Rysunek 114. Zawartość instrukcji stanowiskowych w kontekście procedur związanych 
z udzielaniem pierwszej pomocy na stanowisku pracy zdaniem pracowników 
służb bhp.

Zdaniem pracowników służb bhp rekrutacja na szkolenia z zakresu pierwszej pomo-
cy odbywa się w 59,24% (n=125) poprzez pracodawców, a w pozostałych 40,76 (n=86) 
pracownicy sami mogą zgłaszać się na tego tupu szkolenia. 

Kolejne analizowane zagadnienie miało na celu sprawdzenie tym razem wiedzy 
pracowników służb bhp w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczą-
cych szkoleń pierwszej pomocy. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że 76,50% 
(n=153) pracowników służb bhp wskazuje prawidłową odpowiedź w tym zakresie, 
a mianowicie, w myśl obowiązującego prawa szkolenie z zakresu pierwszej pomocy nie 
jest szkoleniem terminowym (por. rys. 115).

Rysunek 115. Ważność szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – wiedza pracowników służb 
bhp
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Rysunek 116. Czas trwania szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zdaniem pracowników 
służb bhp.

Kolejne zagadnienie dotyczyło długości trwania szkolenia z zakresu pierwszej pomo-
cy, w myśl obowiązujących przepisów prawnych. Tutaj sytuacja wygląda jeszcze gorzej 
– jedynie 45,50% (n=91) badanych pracowników służb bhp potrafi wskazać prawidło-
wą odpowiedź. Pozostali nie wiedzą, że w myśl obowiązujących przepisów o długości 
szkolenia decyduje organizator szkolenia, czyli firma szkoleniowa prowadząca tego 
typu szkolenia.

W podsumowaniu należałoby podkreślić, że doświadczenia w zakresie pierwszej 
pomocy pracowników służb są inne niż pracodawców. Może to wynikać z wielkości 
przedsiębiorstw, w których pracują, i z nieco wyższej kultury bezpieczeństwa. Niestety 
wiedza pracowników służb bhp w zakresie szkoleń pierwszej pomocy, chociaż jest nie-
co lepsza niż pracodawców, z punktu widzenia ciążących na nich obowiązków (funkcja 
kontrolna i doradcza) jest wciąż niezadawalająca. 
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4. Analiza wyników badań oferty edukacyjnej  
na terenie województwa łódzkiego

W kontekście tego, co do tej pory zostało powiedziane, warto prześledzić sytuację 
placówek szkoleniowych i edukacyjnych, celem sprawdzenia i porównania oferty edu-
kacyjnej w zakresie kształcenia służb bhp. 

Jak zaprezentowano w rozdziale 3, według klasyfikacji zawodów: zawód specjalista 
bezpieczeństwa i higieny pracy posiada kod: 214923. Warunki podjęcia pracy w zawo-
dzie specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 
109, poz. 704 z późn. zm.]. 

Dla systemu edukacji tak szczegółowe zapisy powinny oznaczać spójny i przejrzy-
sty profil kształcenia służb bhp o dużym stopniu porównywalności. A jak to wygląda 
w praktyce?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przebadano instytucje szkoleniowe prowadzące 
kształcenie pracowników bhp na poziomie średnim oraz na poziomie wyższym.

4.1. Kształcenie pracowników służb bhp na poziomie edukacji 
średniego szczebla 

Na terenie województwa łódzkiego zidentyfikowano 15 placówek zarejestrowanych 
w kuratorium oświaty jako placówki prowadzące kształcenie średniego szczebla w za-
wodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Kształcenie odbywa się na podstawie 
programu o numerze: 315[01] 2102/SP, SPd/MEN/1996.10.17 Plan nauczania – podbu-
dowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. Słuchacz zdobywa wiedzę 
i umiejętności z zakresu:

podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego• 
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techniki wytwarzania z materiałoznawstwem• 
podstawy statystyki, ekonomii i organizacji• 
toksykologia• 
podstawy ergonomii i fizjologii pracy• 
podstawy psychologii i socjologii• 
prawna ochrona pracy• 
techniczne bezpieczeństwo pracy• 
analiza i ocena zagrożeń• 
szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp• 
ochrona naturalnego środowiska i ochrona p. poż.• 
użytkowanie komputera• 
zajęcia praktyczne• 
podstawy przedsiębiorczości• 

Spośród zarejestrowanych 15 placówek jedna została zlikwidowana, pozostałe 14 
(100%) prowadzi kształcenie, z czego 14,29% (n=2) odbywa się w trybie dziennym 
(stacjonarnym), 92,86% (n= 13) w trybie zaocznym (niestacjonarnym), a 7,14% (n=1) – 
w trybie wieczorowym. Szczegółowe dane zaprezentowano na rysunku 117 

Rysunek 117. Tryb kształcenia w zawodzie technik bhp. 
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Czas trwania kształcenia wynosi od 3 do 4 semestrów (por. rysunek 118.) i średnio 
obejmuje 530 godzin w systemie stacjonarnym oraz 250 godzin w systemie niestacjo-
narnym.

Rysunek 118. Długość kształcenia w zawodzie technik bhp. 

W czasie kształcenia słuchacze odbywają praktyki. Zwykle trwają one około 4 tygo-
dni w całym cyklu kształcenia. Szkoły deklarują, że pomagają słuchaczom w znalezie-
niu praktyk. 

Na zakończenie edukacji słuchacze przystępują do egzaminu państwowego. Po pozy-
tywnie zdanym egzaminie otrzymują tytuł technika bhp. Niestety, na podstawie prze-
prowadzonych analiz oraz rozmów nie udało się ustalić, jaki jest procent zdawalności 
tego egzaminu oraz ile osób średnio w roku szkolnym zdobywa tego rodzaju uprawnie-
nia. 

Transparentność oferty edukacyjnej jest dość duża. 13 (86,66%) spośród 15 analizo-
wanych ośrodków kształcenia posiada swoje strony internetowe, gdzie można znaleźć 
informacje na temat programu nauczania, praktyk zawodowych oraz trybu kształcenia. 
Niestety brakuje informacji na temat kadry pedagogicznej prowadzącej zajęcia, brak 
również informacji na temat liczebności grup. W tabeli 90 zawarto szczegółowe zesta-
wienie uzyskanych podczas badań informacji na temat systemu kształcenia.
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Tabela 90. Zestawienie oferty edukacyjnej w zawodzie technik bhp.

1. Placówka – AP Edukacja
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia stacjonarna / niestacjonarna

Liczba godzin kształcenia stacjonarna – 540 h
niestacjonarna – 540 h

Czas trwania stacjonarna – 1,5 roku (3 semestry)
niestacjonarna – 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu 
kształcenia

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

2. Placówka – Profesja
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 530 h
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu 
kształcenia

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

3. Placówka – Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia brak informacji
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu 
kształcenia

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

4. Placówka – Centrum edukacyjno–biznesowe SBiE
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia brak informacji
Liczba godzin kształcenia brak informacji
Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Praktyki brak informacji
Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy
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5. Placówka – Policealna szkoła edukacji innowacyjnej
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia stacjonarna / niestacjonarna / wieczorowa

Liczba godzin kształcenia
stacjonarna –525 h
niestacjonarna – 224 h
wieczorowa – 261 h

Czas trwania
stacjonarna – 2 lata (4 semestry)
niestacjonarna – 2 lata (4 semestry)
wieczorowa – 2 lata (4 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu 
kształcenia 

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

6. Placówka – Społeczny zespół szkół policealnych
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu kształce-
nia, szkoła pomaga znaleźć miejsce praktyk

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

7. Placówka – Centrum nauki i biznesu ŻAK
Rodzaj kształcenia technik bhp
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 2 lata (4 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu kształce-
nia, szkoła pomaga znaleźć miejsce praktyk

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

8.
Placówka – ZDZ w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Łowiczu,  
Opocznie, Zduńskiej Woli
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu kształce-
nia, słuchacze sami organizują sobie miejsce 

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy



Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp  
do zmian w przepisach i potrzebach rynku

238

9. Placówka – Interlogos w Bełchatowie
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki
tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu 
kształcenia, szkoła pomaga znaleźć miejsce 
praktyk

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

10.
Placówka – Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 
w Tomaszowie Mazowieckim i Przysusze.
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu kształce-
nia, szkoła pomaga znaleźć miejsce praktyk

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

11.
Placówka – Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ  
w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu kształce-
nia, szkoła pomaga znaleźć miejsce praktyk

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

12.
Placówka – Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ  
w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie z siedzibą w Łęczycy
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu kształce-
nia, szkoła pomaga znaleźć miejsce praktyk

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy
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13. Placówka – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 2 lata (4 semestry)

Praktyki
tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu 
kształcenia, szkoła pomaga znaleźć miejsce 
praktyk

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

14. Placówka – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie
Rodzaj kształcenia technik bhp 
Forma kształcenia niestacjonarna
Liczba godzin kształcenia 525 h
Czas trwania 1,5 roku (3 semestry)

Praktyki
tak, ogółem 4 tygodnie w całym cyklu 
kształcenia, szkoła pomaga znaleźć miejsce 
praktyk.

Sposób zakończenia 
kształcenia egzamin państwowy

Podsumowując przeprowadzoną analizę szkolnictwa średniego można wyciągnąć 
wniosek, że poziom kształcenia techników bhp na terenie woj. łódzkiego jest porówny-
walny, a egzamin państwowy zdawany przed komisją egzaminacyjną pozwala na stwo-
rzenie obiektywnych kryteriów. 

4.2. Kształcenie pracowników służb bhp na poziomie edukacji wyższego 
szczebla – studia pierwszego stopnia

Analiza uczelni wyższych wskazuje, że na terenie województwa łódzkiego istnieją 
3 uczelnie, które prowadzą kształcenie stacjonarne i niestacjonarne na poziomie stu-
diów I stopnia. Są wśród nich: Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Marketingu i Bizne-
su, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania. Kolejno zostały zaprezentowa-
ne zebrane informacje na temat kształcenia.

Politechnika Łódzka prowadzi studia inżynierskie I stopnia, międzywydziałowe 
o kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Studenci rekrutują się na ten kierunek 
z 4 wydziałów. Kształcenie odbywa się w systemie studiów stacjonarnych i niestacjo-
narnych, trwa 3,5 roku, obejmuje 2655 godzin dla studentów stacjonarnych oraz 1505 – 
dla niestacjonarnych. Studenci również odbywają praktyki zawodowe po VI semestrze 
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w wymiarze od 2 do 6 tygodni. Absolwenci po ukończeniu kształcenia otrzymują tytuł 
inżyniera. W programie nauczania możemy znaleźć obok przedmiotów podstawowych, 
ogólnych przedmioty kierunkowe oraz specjalistyczne, takie jak między innymi:

czynniki zagrożeń – oświetlenie• 
czynniki zagrożeń biologicznych• 
czynniki zagrożeń chemicznych• 
czynniki zagrożeń elektrycznych• 
czynniki zagrożeń mechanicznych• 
czynniki zagrożeń pożarowych• 
ekologia i ochrona środowiska• 
ergonomia• 
fizjologia pracy • 
maszynoznawstwo• 
metodyka pracy służb bhp• 
nauka o bezpieczeństwie• 
niezawodność techniczna i ludzka• 
ocena ryzyka• 
ochrona przeciwpożarowa• 
podstawy socjologii i psychologii• 
praca przejściowa• 
prawo ochrony pracy• 
ratownictwo techniczne i medyczne• 
systemy zarządzania bezpieczeństwem i ochroną środowiska• 
systemy zarządzania jakością i ocena zgodności• 
szkolenie w bhp• 
środki bezpieczeństwa i ochrony• 

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy jest 
przygotowanie przyszłego inżyniera do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w różnorodnych zadaniach przemysłu i administracji państwowej. Ta-
kie cele zapewni uzyskana wiedza z zakresu nauk podstawowych, inżynierskich oraz 
specjalistycznych i pozwoli na spełnianie zdań specjalisty bhp wymaganych przez od-
powiednie rozporządzenia.

Absolwent nabywa umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogól-
nych, podstawowych i kierunkowych, a także specjalistycznych objętych planem studiów. 
Ponadto, posiada kwalifikacje umożliwiające korzystanie z tej wiedzy w: życiu zawodo-
wym, komunikowaniu się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnym uczestnictwie w pra-
cy grupowej, kierowaniu podległymi sobie pracownikami, podejmowaniu samodzielnej 
działalności gospodarczej, radzeniu sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. 
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Projektowanie i monitorowanie stanu warunków pracy, organizacja pracy i zachowań 
pracowników w celu zapobiegania i ograniczania wypadków, awarii i chorób zawodo-
wych to dalsze cechy charakterystyczne absolwenta studiów inżynierskich kierunku 
Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. Szczególne umiejętności absolwenta tego kierunku 
to: wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka, kontrola przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola warunków pracy oraz standardów 
bezpieczeństwa, prowadzenie badań i okoliczności awarii i wypadków przy pracy, pro-
wadzenie szkoleń BHP, spełnienie funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bez-
pieczeństwem, prowadzenie dokumentacji BHP. Przewiduje się, że absolwent studiów 
inżynierskich znajdzie zatrudnienie we wszystkich dziedzinach gospodarki i admini-
stracji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy szczebla zarządzania.

Na dwóch ostatnich semestrach cyklu kształcenia student ma do wyboru bloki tema-
tyczne związane z obszarem dyplomowania tj.: 

zarządzanie bezpieczeństwem – Wydział Organizacji i Zarządzania OiZ• 
bezpieczeństwo procesowe – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowi-• 
ska WIPiOŚ
bezpieczeństwo radiacyjne – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki • 
i Automatyki EEIiA
środki bezpieczeństwa i higieny pracy – Wydział Technologii Materiałowych • 
i Wzornictwa Tekstyliów WTMiWT (Boczkowska, Niziołek, 2010).

Ponadto uczelnia przygotowała dla abiturientów możliwość dalszego kształcenia się 
w tym zakresie na studiach magisterskich II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpie-
czeństwa Pracy. Planowany czas rozpoczęcia kształcenia to 2011/2012.

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu na kierunku zarządzanie prowadzi specjal-
ność bhp w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie obejmuje obok przed-
miotów podstawowych i ogólnych – 375 godzin specjalizacyjnych, wśród których stu-
denci otrzymują widzę z zakresu m.in. organizacji ochrony pracy, fizjologii i ergonomii 
pracy, psychologii pracy, oceny ryzyka zawodowego, zarządzania środowiskiem, ochro-
ny przeciwpożarowej, czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych wystę-
pujących w procesie pracy, metodyki szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, istoty higieny pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem. Kształcenie trwa 3 lata 
(6 semestrów), uczestnicy piszą pracę dyplomową, a po zakończeniu kształcenia otrzy-
mują tytuł licencjata. 

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania prowadzi na kierunku admini-

stracja specjalność administrowanie bezpieczeństwem i ochroną pracy. Kształcenie od-
bywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i trwa 3 lata. Oferta jest niejasna 
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i może wprowadzać w błąd. Specjalność administrowanie na kierunku administracja 
to nie to samo, co specjalność bhp na kierunku zarządzanie. Trudno powiedzieć, jak 
kształcenie w szkole ma się do zawodu specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Ponadto w prezentowanej ofercie brak jest informacji na temat programu kształcenia 
czy chociażby przedmiotów specjalizacyjnych. Nie ma również informacji na temat ka-
dry prowadzącej zajęcia. 

4.3. Kształcenie pracowników służb bhp na poziomie edukacji wyższego 
szczebla – studia drugiego stopnia

Tego typu kształcenie zidentyfikowano jedynie na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Or-
ganizacji i Zarządzania studenci mogą kształcić się na studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych, kierunek – zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach specjalności ergonomia, 
bezpieczeństwo i higiena pracy. Abiturienci otrzymują dyplom ukończenia wydziału Orga-
nizacja i Zarządzanie ze specjalnością BHP i ergonomia oraz tytuł magistra inżyniera.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku ZiIP jest przekazanie podstawowej wie-
dzy i umiejętności z dziedziny zarządzania, techniki i technologii, marketingu, ekono-
mii, finansów, informatyki (szczegółowo w zależności od wybranej specjalności), a tak-
że wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę inżynierską z zakresu wybranego obszaru 
produkcji. Do pobocznych celów kształcenia należy zaliczyć: nabycie umiejętności ko-
rzystania z wiedzy, zdobywania i selekcji informacji, wykonywania analiz, tworzenia 
opracowań dla rozwiązań organizacyjno-technicznych, umiejętności komunikowania 
się i prezentacji oraz pracy w grupie.

Absolwent specjalności ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy zdobywa wiedzę 
na temat jednego z najbardziej istotnych zagadnień w procesach przemysłowych, jakim 
jest bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia, potrafi dokonać analizy ergono-
micznej stanowisk, procesów i produktów, potrafi dokonać analizy i oceny zagrożeń dla 
stanowisk pracy, zna regulacje prawne dotyczące BHP, potrafi opracować dokumenta-
cję systemową i oraz wymaganą prawnie, absolwent jest przygotowywany do współ-
pracy z inżynierami i technologami, zna i potrafi wykorzystać w praktyce systemy oce-
ny zgodności (Boczkowska, Niziołek, 2010).

4.4. Kształcenie pracowników służb bhp na poziomie edukacji wyższego 
szczebla – studia podyplomowe

Kształcenie na studiach podyplomowych jest związane z nieco inną specyfiką kształ-
cenia niż kształcenie na studiach pierwszego czy drugiego stopnia. Na studia podyplo-
mowe przychodzi człowiek, który ma już ukończone studia wyższe i chce uzupełnić 
swoją wiedzę lub przekwalifikować się. Motywacje do podjęcia studiów podyplomo-
wych bywają bardzo różne, a wykładowca prowadzący zajęcia musi im sprostać.
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Ponadto w przypadku studiów podyplomowych należy wziąć pod uwagę specyfikę 
uczenia się osoby dorosłej oraz uwzględnić różnego rodzaju doświadczenie słuchaczy. 
Dlatego też przed tego rodzaju kształceniem stoją szczególne oczekiwania, a rynek we-
ryfikuje proponowaną ofertę.

Studia podyplomowe w zakresie bhp na terenie województwa łódzkiego prowadzą 4 
uczelnie, w tym 2 publiczne i 2 niepubliczne. Kolejno zostaną scharakteryzowane profi-
le kształcenia w ramach prowadzonych studiów podyplomowych. 

Politechnika Łódzka w zakresie kształcenia służ bhp wiedzie niewątpliwie prym nie 
tylko na obszarze województwa łódzkiego, ale również w skali kraju. Obok kształcenia 
na poziomie I i II stopnia, 4 wydziały prowadzą studia podyplomowe w zakresie bhp. 
Kolejno zostanie omówiona specyfika kształcenia na każdym z wydziałów.

Wydział Mechaniczny
Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie uczestników do właściwej realiza-

cji zadań z zakresu bhp stojących przed służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, orga-
nizatorami produkcji oraz konstruktorami maszyn i urządzeń. Program szkolenia za-
kłada opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prawa ochrony 
pracy, oceny ryzyka zawodowego, w tym identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych, 
działań profilaktycznych eliminujących lub ograniczających oddziaływanie czynników 
szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, postępowania powypadkowego, systemów 
bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN 18001, zarządzania, kontroli i oceny stanu 
BHP w przedsiębiorstwie, szkoleń w dziedzinie BHP, wymagań BHP i ergonomii w kon-
struowaniu i eksploatacji maszyn, organizowania stanowisk i procesów technologicz-
nych z uwzględnieniem BHP i ergonomii. Studia uprawniają absolwentów do pracy na 
stanowiskach służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 
2004 r. [DzU nr 246, poz. 2468]. Liczba godzin obejmuje 233 zajęć dydaktycznych (162 
teoria i 71 praktyka). W programie kształcenia możemy znaleźć między innymi takie 
przedmioty jak: ergonomia, socjologia pracy, fizjologia pracy, prawna ochrona pracy, 
bezpieczeństwo maszyn i procesów wytwarzania, techniczne bezpieczeństwo pracy, 
materialne środowisko pracy, zarządzanie bhp i organizacja stanowisk pracy, ocena 
ryzyka zawodowego i wypadkoznawstwo, środki ochrony, dydaktyka szkolenia bhp 
i ratownictwo. Każdy z wykładów kończy się zaliczeniem, następnie uczestnicy przygo-
towują pracę dyplomową pod okiem promotora, a warunkiem otrzymania dyplomu jest 
pozytywna obrona pracy oraz zdany egzamin końcowy.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska prowadzi studia podyplomowe 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Ogółem kształcenie obejmuje 380 godzin zajęć dydak-
tycznych, w skład którego wchodzą między innymi takie zagadnienia jak: prawna ochro-
na pracy, podstawy statystyki, toksykologia i ekotoksykologia, chemiczne i biologiczne 
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zagrożenia zdrowia, fizyczne zagrożenie zdrowia (pył, hałas, wibracje, promieniowa-
nie), podstawy ergonomii i fizjologii pracy, podstawy psychologii i socjologii, podstawy 
mechaniki, wytrzymałości materiałów i konstrukcji maszyn, podstawy elektrotechniki 
i techniki wysokich napięć, nowoczesne metody analityczne, analiza i ocena zagrożeń, 
techniczne bezpieczeństwo pracy, wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń, ochro-
na przeciw pożarowa, analiza przyczyn wypadków przy pracy, elementy ochrony śro-
dowiska, ryzyko zawodowe, pomoc przedlekarska, szkolenie i popularyzacja zagadnień 
bhp, kurs dydaktyczny, kurs audytora wewnętrznego systemu ISO 18000.

Na zakończenie uczestnicy przygotowują pracę dyplomową. Warunkiem zakończe-
nia jest pozytywna obrona pracy. 

Niestety w ofercie programowej nie zostały sprecyzowane cele kształcenia. Brak 
również informacji dotyczącej osób prowadzących kształcenie. 

Wydział technologii materiałowych i wzornictwa tekstyliów 
Wydział technologii materiałowych i wzornictwa tekstyliów również prowadzi 

kształcenie w zakresie bhp w formie studiów podyplomowych. Celem jego jest wy-
kształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpie-
czeństwa i higieny pracy [DzU z dnia 18 września 1997 r.] oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy [DzU z dnia 18 listopada 2004 r.]. Kształcenie obejmuje 
200 zajęć dydaktycznych. W programie znajdziemy między innymi zagadnienia zwią-
zane z nadzorem nad warunkami pracy, certyfikacją, obiektami i pomieszczenia pracy, 
pracami szczególnie niebezpiecznymi, zagadnieniami związanymi z analizą niezawod-
ności człowieka, z ratownictwem medycznym, chorobami zawodowymi, wypadkami 
przy pracy, ergonomią, drganiem i hałasem, mechaniką maszyn, zanieczyszczeniami 
pyłowymi i gazowymi, zanieczyszczeniami chemicznymi i biologicznymi, ochroną śro-
dowiska naturalnego, podstawami eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycz-
nych, promieniowaniem, środkami ochrony indywidualnej, ekonomicznymi aspektami 
bezpieczeństwa pracy, metodami szkolenia w zakresie BHP.

Niestety w ofercie nie zamieszczono informacji na temat sposobu zaliczenia oraz in-
formacji dotyczącej osób prowadzących kształcenie. 

Wydział organizacji i zarządzania
Wydział organizacji i zarządzania prowadzi studia podyplomowe w zakresie zarządza-

nia bezpieczeństwem i higieną pracy i ergonomią. Celem studiów jest przekazanie wiedzy 
i wyrobienie umiejętności w zakresie problematyki ergonomii, systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnych z normą PN-N 18001, w stopniu niezbędnym 
do samodzielnego kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień 
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w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą doty-
czącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie opracowywania, wdrażania, 
utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy do praktyki 
gospodarczej. Wszystkie treści merytoryczne, przekazywane podczas zajęć, oparte są 
na najnowszym stanie wiedzy i aktualnych badaniach naukowych z danej dziedziny. 
Kształcenie trwa dwa semestry i obejmuje 320 godzin zajęć dydaktycznych, a w pro-
gramie znajdziemy między innymi takie przedmioty jak: podstawy zarządzania, zarzą-
dzanie jakością TQM, wybrane problemy psychologii pracy, społeczne i organizacyjne 
aspekty pracy, podstawy fizjologii pracy, czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążli-
we w środowisku pracy, podstawy ergonomii, prawo pracy, systemy i regulacje praw-
ne bezpieczeństwa pracy, komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem, 
system zarządzania jakością wg PN ISO 9001:2000, system zarządzania środowiskiem 
wg PN ISO 14001, zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem pracy, pierwsza pomoc 
przedmedyczna, ergonomia, analiza i adaptacja stanowisk pracy, ergonomia dla niepeł-
nosprawnych – projektowanie stanowisk pracy, ergonomiczna jakość produktu, zasady 
i metody poprawy warunków pracy, metody pracy służb BHP, identyfikacja zagrożeń 
i ocena ryzyka zawodowego, system zarządzania bezpieczeństwem pracy wg PN-N 
18001, wdrażanie i certyfikacja, szkolenie auditorów wewnętrznych – bezpieczeństwo 
i higiena pracy, dokumentacja systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bezpie-
czeństwa, normalizacja, certyfikacja i akredytacja, wybrane zagadnienia edukacyjne, 
metodyczne i szkoleniowe, ochrona przeciwpożarowa. Wykładowcami są pracownicy 
Politechniki Łódzkiej, specjaliści z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pra-
cy oraz praktycy. Warunkiem ukończenia jest otrzymanie zaliczenia z poszczególnych 
przedmiotów oraz złożenie pracy dyplomowej napisanej pod okiem promotora.

Uniwersytet Łódzki 
Na Wydziale Prawa i Administracji prowadzone jest podyplomowe studium bhp, któ-

rego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie 
wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kształcenie trwa seme-
stry (rok) i obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych. W programie nauczania możemy 
znaleźć między innymi takie zagadnienia jak: system prawnej ochrony pracy, ergono-
mia w kształtowaniu warunków pracy, ocena ryzyka zawodowego, czynniki szkodliwe 
w środowisku pracy, psychologia pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 
system oceny zgodności i certyfikacji, wybrane zagadnienia z ekonomii oraz kosztów 
bhp, ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy, zasady udzielania pierwszej po-
mocy, metodyka pracy służb bhp. Na zakończenie uczestnicy przygotowują pracę dy-
plomową. 
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Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu prowadzi studia podyplomowe w zakresie bhp. 

Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają umiejętności i uprawnienia do wyko-
nywania pracy pracownika służby bhp, zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia. Rady Mi-
nistrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp [DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.]. 
Kształcenie obejmuje 240 godzin zajęć dydaktycznych, a w programie możemy znaleźć 
takie przedmioty jak: higiena pracy, organizacja ochrony pracy, fizjologia i ergonomia 
pracy, psychologia pracy, toksykologia przemysłowa, epidemiologia, bezpieczeństwo 
pracy, ocena ryzyka, ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa, czynniki niebez-
pieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w procesie pracy, metodyka szkolenia w za-
kresie bezpieczeństwa pracy, metody i formy pracy służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wypadki i choroby zawodowe, pomoc przedlekarska, zarządzanie jakością, śro-
dowiskiem i bezpieczeństwem. Brak informacji na temat kadry prowadzącej kształce-
nie oraz sposobu zakończenia kształcenia. 

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania prowadzi studia podyplomowe, 

których celem jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zadań 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym uzyskanie uprawnień przewidzianych 
przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bez-
pieczeństwa i higieny pracy [DzU nr 109, poz. 704 z późn. zm.]. Z informacji zamiesz-
czonych na stronie możemy się dowiedzieć o celach szczegółowych kształcenia. I tak, 
w szczególności absolwenci zdobędą wiedzę i opanują umiejętności w zakresie: iden-
tyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagro-
żeniami, metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czyn-
ników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, prowadzenia kontroli 
ioceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, w tym przestrzegania 
przepisów i zasad bhp, ergonomicznej analizy stanowisk pracy, ustalania i analizowa-
nia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także 
określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod i organizacji szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywania, wdrażania i utrzymywania 
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, metod popularyzacji i promo-
cji problematyki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz ochrony przeciwpo-
żarowej. W trakcie studiów słuchacze zapoznani zostaną z aktualną wiedzą dotyczącą 
oceny ryzyka zawodowego i ograniczania zagrożeń zawodowych oraz obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby zapewnić jak najlepsze przygotowanie 
do samodzielnego wykonywania pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, duży 
nacisk położono na ukształtowanie u absolwentów umiejętności praktycznego wyko-
rzystania zdobytej wiedzy. Kształcenie trwa 220 godzin dydaktycznych, a w programie 
znalazły się między innymi takie przedmioty jak: podstawy prawne systemu ochrony  
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pracy w Polsce i regulacje międzynarodowe, regulacje prawne w zakresie ochrony 
pracy, podstawy fizjologii pracy, wybrane problemy psychologii pracy, zastosowania 
ergonomii w ochronie pracy, charakterystyka uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia 
czynników środowiska pracy, ogólne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, elimi-
nowanie zagrożeń występujących przy wybranych procesach technologicznych, podsta-
wy systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ocena ryzyka zawodowe-
go wiążącego się z wykonywaną pracą, metody pracy służb bhp, wybrane zagadnienia 
metodyczne kształcenia osób dorosłych, kształtowanie kultury bezpieczeństwa w pra-
cy w przedsiębiorstwie, pierwsza pomoc przedlekarska, ochrona przeciwpożarowa. 
Każdy z przedmiotów kończy się sprawdzianem wiedzy, a na zakończenie kształcenia 
uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Odwołując się do tego, co zostało powiedziane na początku rozdziału 4, cytowane 
już wielokrotnie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp określiło wy-
magania w stosunku do pracowników tej służby [DzU z dnia 2 września 1997 r. nr 109, 
poz. 704 z późn. zm.]. Między innymi zapisano, że specjalistą do spraw bhp może być 
osoba posiadająca wyższe wykształcenie o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy 
lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest sprawą bez-
dyskusyjną, że najwyższą preferowaną formę kształcenia zawodowego w obszarze bhp 
powinno być akademickie wykształcenia na poziomie inżyniera i magistra, inżyniera 
(Krzemień, 2010).

Analiza procesu kształcenia na poziomie studiów wyższych pokazuje, że w zasadzie 
nie jest możliwe porównanie poziomu kształcenia prowadzonych przez łódzkie uczel-
nie. Każdy program kształcenia jest odmienny oraz istnieją różne formy zaliczenia. Brak 
minimów programowych oraz dowolność w opracowywaniu programów kształcenia 
powoduje to, że z jednej strony możliwa jest specjalizacja i profilowanie zagadnień, np. 
połączenie bhp z ergonomią czy ochroną środowiska, ale z drugiej strony prowadzi 
do dużej rozpiętości, a czasami wręcz nieprzystawalności programów kształcenia do 
oczekiwań zarówno pracowników służb bhp, jak również i pracodawców, którzy przede 
wszystkim chcieliby mieć na stanowisku służby bhp osobę kompetentną i merytorycz-
nie przygotowaną do wykonywania pracy.

Tymczasem rośnie lawinowo liczba nowych przedsiębiorstw, a w starych zachodzą 
burzliwe społecznie przekształcenia własnościowe. Nasilają się tendencje i procesy 
zagrożenia pracowników czynnikami energetycznymi, biologicznymi, chemicznymi. 
Rośnie liczba wypadków i chorób zawodowych. Obserwuje się wzrost zagrożenia w ca-
łych gałęziach gospodarki np. w rolnictwie, w górnictwie oraz komunikacji. Jednocze-
śnie brakuje jednolitej polityki bhp w tym spójnych działań systemowych, zwłaszcza 
uporządkowanego programowo systemu szkolenia specjalistów bhp. Brakuje także 
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konsekwentnych i jasnych kryteriów kwalifikowania kandydatów na przedsięwzię-
cia szkoleniowe. Nie istnieje spójna logicznie polityka kadrowa oparta na czynnikach 
oceny potrzeb, wiedzy, doświadczenia i predyspozycji kandydatów. Występuje również 
brak modelowych wymogów systemu szkolenia i aktualizacji wiedzy specjalistów bhp. 
Zagadnienie aktualizacji wiedzy bhp dotyczy wszystkich pracowników, ale w szczegól-
ny sposób osób, które w związku z określonymi uprawnieniami i zadaniami odgrywają 
istotną i szczególnie odpowiedzialną rolę w systemie bezpieczeństwa. Ich zadaniem jest 
realizowanie taktyki i strategii systemu oraz podejmowanie decyzji mających na celu 
zapewnienie zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Tym oso-
bom należy stworzyć warunki kształcenia i doskonalenia specjalistycznego w obszarze 
bhp, w zależności od ich możliwości i potrzeb. Wymaga to opracowania zasad jednolitej 
polityki szkolenia, określenia wymagań szkoleniowych oraz opracowania systemu uzu-
pełniania wiedzy. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień zarządzania bezpieczeństwem pra-
cy i oceny ryzyka. Obszar ten obejmuje nowoczesne techniki włączania zadań z zakresu 
bezpieczeństwa pracy do organizacji przedsiębiorstwa oraz kierowania załogą. Są to 
nowe wymagania i potrzeby w zakresie nauki, wiedzy i sposobów nabywania określo-
nych umiejętności.

Kształcenie kadry specjalistów bhp zwłaszcza dla potrzeb zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy powinno być realizowane systemowo w cyklu ciągłym i obejmo-
wać:

kształcenie kadr specjalistów bhp, przez technika bhp i szkoły wyższe,• 
kształcenie i dokształcanie czynnej i rezerwowej kadry specjalistów bhp, w tym • 
audytorów i konsultantów zarządzania bezpieczeństwem, głownie na studiach 
podyplomowych,
szkolenie kadry specjalistów bhp, na kursach i seminariach prowadzonych przez • 
akredytowane ośrodki szkoleniowe (tamże).

Istotną rolę w systemie edukacji kadr bhp powinny pełnić studia podyplomowe. Są 
one organizowane przez liczne instytucje. Procedury formalne organizacji tych studiów 
są ściśle określone, ale nie zawsze zapewniają odpowiednio wysoki poziom naukowo-
dydaktyczny. Osiągnięcie takiego poziomu jest uwarunkowane przede wszystkim 
udziałem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry naukowej oraz dobrą propozycję 
programową (tamże).
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5. Podsumowanie i wnioski

Jak już wspomniano we wprowadzeniu, celem projektu była analiza świadomości 
pracodawców i służb bhp oraz ich przygotowanie do nadchodzących zmian w zakresie 
wymagań kwalifikacyjno-zawodowych kadr bhp, jak również zweryfikowanie oferty 
edukacyjnej w kontekście kształcenia wspomnianych kadr.

Zakres badań był bardzo obszerny. Badana grupa stanowiła grupę reprezentatywną, 
zatem przeprowadzona analiza wyników badań uprawnia autorów niniejszego opraco-
wania do wnioskowania na poziomie całego województwa łódzkiego. Zaobserwowane 
tendencje i nieprawidłowości mogą być podstawą do dalszych analiz oraz opracowania 
programów prewencyjnych we współpracy z instytucjami naukowymi, badawczymi 
oraz jednostkami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.

5.1. Wnioski z badań – pracodawca

Analiza przeprowadzonych badań wskazuje na to, że w zdecydowanej większości 
przedsiębiorstw funkcjonuje tradycyjne podejście do bhp, niewielka grupa badanych 
pracodawców praktykuje zasady systemowego zarządzania, z czego zaledwie 0,2% an-
kietowanych (n=4) wdrożyło system zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Wśród badanej populacji pracodawców jest dość duża grupa, która nie dopełniła pod-
stawowego obowiązku wobec organów nadzoru i kontroli, jakim jest zgłoszenie rodzaju 
i zakresu prowadzonej działalności. Choć w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy jest 
to poziom ok. 10% badanych respondentów, to już Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie 
poinformował niemal co czwarty pracodawca.

Z drugiej strony niemal połowa z badanych nie doświadczyła kontroli z ramienia Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, a wśród tych, u których kontrola się odbyła, w ponad 60% 
przypadków niczego nie wykazała. Rodzi się więc pytanie, czy w łódzkich przedsiębior-
stwach jest aż tak dobra sytuacja.
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Jeśli chodzi natomiast o Społecznego Inspektora Pracy, interesujące jest to, że aż 
w ponad 27% przedsiębiorstw pracodawcy, u których został powołany wspomniany 
inspektor, wiedzą, że ktoś taki istnieje, ale nie wiedzą, jakie zadania spełnia w zakła-
dzie. W pozostałej grupie badanych padały niejednokrotnie zadziwiające odpowiedzi. 
Według nich zajmuje się on takimi rzeczami, jak: komunikacja pomiędzy pracodawcą 
a załogą, sprawy finansowe, realizacja bonów, sprawy socjalne i zapomogi, a także 
uczestniczy w procesie likwidacji szkód, prowadzi i sprawdza listy obecności, prowadzi 
dokumentację związaną z zatrudnieniem, doradztwo zdrowotne, a nawet jest przedłu-
żeniem ramienia Państwowej Inspekcji Pracy.

We wszystkich przebadanych organizacjach zidentyfikowano 9262 stanowiska, na-
tomiast instrukcje opracowano dla 8227. Wynika z tego, aż dla ponad 1000 stanowisk 
nie istnieją instrukcje stanowiskowe i, jak wynika z badań, dotyczy to niemal 1/4 prze-
badanych firm.

W zakresie opracowania regulaminu pracy sytuacja nie jest najgorsza, gdyż z 253 
zobowiązanych do takiej czynności, jedynie 8 przedsiębiorców nie dopełniło tego obo-
wiązku. Ale jeśli chodzi o partycypację pracowników w zarządzaniu firmą, to aż w oko-
ło 1/3 spośród przebadanych organizacji pracodawcy nie widzą potrzeby przeprowa-
dzania jakichkolwiek konsultacji z pracownikami.

Pracodawcy mają obowiązek dokonywania różnego rodzaju przeglądów w budyn-
kach, w których znajdują się pomieszczenia pracy. Badania wykazały, że jedynie w po-
nad 60% przedsiębiorstw dokonywane są przeglądy stanu obiektów budowlanych. Jeśli 
chodzi natomiast o dokonywanie przeglądów różnego rodzaju instalacji, najgorszą sy-
tuację odnotowano w zakresie instalacji odgromowej, gdzie jedynie w co drugiej orga-
nizacji dba się o ww. przegląd, oraz instalacji gazowej, gdzie tylko u nieco ponad połowy 
tych, którzy posiadają taką instalację, odbywa się kontrola. Nieco lepiej ma się sytuacja 
z przeglądami przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
oraz instalacji elektrycznej i przeciwporażeniowej, choć i w tych przypadkach jest to 
poziom jedynie 60-70% dokonywania ww. przeglądów.

Bardzo dobre wyniki uzyskano natomiast w zakresie dostosowywania pomieszczeń 
do liczby pracowników i rodzaju wykonywanych przez nich prac. Aż w ok. 93% pra-
codawcy deklarują takie działanie. Równie zaskakująco dobre wyniki, bo na poziomie 
83%, uzyskano w zakresie uwzględniania zasad ergonomii przy organizacji stanowisk 
pracy. Ale w kontekście wyników uzyskanych podczas poruszania innych zagadnie-
niach, czy można wierzyć w pełni w deklaracje pracodawców?

Jak deklarują badani pracodawcy, stanowiska wyposażone w maszyny przemysłowe 
na stałe osadzone w podłożu posiada jedynie ok. 17% respondentów. Ciekawe jest jed-
nak to, że jedynie 68% tych, którzy posiadają wspomniane maszyny, opracowało udoku-
mentowane zasady przeprowadzania okresowych kontroli, przy ok. 85% deklarujących 
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ich przeprowadzanie. Wynikać by z tego mogło, że niemal 20% respondentów dokonu-
je okresowych kontroli bez jasno określonych zasad. Być może dlatego, że zazwyczaj 
wspomniane kontrole wykonują firmy zewnętrzne. Natomiast gdy pracodawca wyko-
nuje je własnymi siłami poprzez powołanie osoby lub zespołu, w niemal połowie firm 
nie dokonuje się tego w sposób sformalizowany, na piśmie. Niepokojące jest również to, 
że jest spora grupa pracodawców, która nie dokonała kontroli wstępnej po zainstalowa-
niu maszyny. Jest ich ok. ¼ spośród tych, którzy posiadają tego typu maszyny. Ponadto 
jest bardzo duża grupa pracodawców, bo sięgająca 65%, posiadająca maszyny przemy-
słowe, która ma niewielką wiedzę i ewidentnie nie przestrzega prawa w zakresie prze-
chowywania dokumentacji związanej z przeprowadzaniem kontroli. 

Badania wykazały również pewną niekonsekwencję wśród pracodawców w zakresie 
instrukcji użytkowania maszyn. Otóż pomimo że niemal wszyscy posiadacze maszyn 
przemysłowych (95%) deklarują, że mają udokumentowane instrukcje użytkowania 
dla swoich maszyn, to już nieco ponad połowa z nich posiada udokumentowaną listę/
wykaz tychże instrukcji. Natomiast podstawowym czynnikiem w doborze maszyn są 
względy: rachunku ekonomicznego, wydajności czy kosztów eksploatacji, a nie spra-
wy związane z bhp. Tu zauważono również pewną niekonsekwencję w deklaracjach re-
spondentów, wskazującą na nierzeczywiste udzielanie odpowiedzi. We wcześniejszym 
bloku dotyczącym obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy aż 83% pracodawców 
zadeklarowało organizowanie stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, na-
tomiast z badań dotyczących spraw maszyn i urządzeń technicznych wynika, że jedy-
nie co trzeci pracodawca posiadający maszyny przemysłowe przy doborze urządzenia 
kieruje się tymi zasadami. To kolejna sprzeczność, którą ujawniają badania, wskazująca 
na nierzetelne udzielanie odpowiedzi i przybliżająca prawdziwy stan polskich przed-
siębiorstw.

Prace związane ze szczególnymi zagrożeniami, w tym chemicznymi czy biologiczny-
mi, nie są przez pracodawców traktowane priorytetowo. W blisko 40% przedsiębiorstw 
zadeklarowano występowanie substancji i preparatów chemicznych, czynniki biolo-
giczne zaś występują jedynie u 4% badanych pracodawców, promieniowanie jonizujące 
w niespełna 5% podmiotów, a czynniki rakotwórcze i mutagenne występują w blisko 
8% zakładach. Niestety nie wszyscy pracodawcy wywiązują się z ustawowych obowiąz-
ków prowadzenia stosownej dokumentacji wykazów, rejestrów, kart charakterystyki, 
oznakowania, co więcej – zaledwie 1/3 respondentów ocenia stopień szkodliwości tych 
substancji. Podobnie niską świadomość przedsiębiorców stwierdzono w aspekcie prac 
szczególnie niebezpiecznych, których często w ogóle nie zidentyfikowano.

W zakresie oceny ryzyka zawodowego, blisko co trzeci badany nie ma żadnej świado-
mości w zakresie ciążących na nim obowiązków, twierdząc, że ten aspekt jego nie dotyczy. 
Ponad połowa przedsiębiorców nie wywiązuje się obowiązków prawnych poprzez brak 
dokumentacji wyników oceny ryzyka, nieinformowanie pracowników o zagrożeniach 
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i ryzyku na stanowisku pracy, wykonywanie ocen wyłącznie dla wybranych, a nie wszyst-
kich stanowisk pracy.

30% podmiotów dokonuje pomiarów środowiska pracy najczęściej korzystając 
z usług upoważnionych jednostek zewnętrznych. Najczęściej jest to pomiar oświetlenia 
oraz hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów, jak wskazują ankietowani, dowodzą 
istnienie przekroczeń NDN, NDS zaledwie w około 0,5% podmiotów. Niestety ogólnie 
pracownicy nie są informowani o wynikach tych pomiarów i ewentualnych przekro-
czeniach normatywów.

W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej pracodawcy nie wywiązują się ze swoich 
obowiązków, niewiele ponad połowa podmiotów uwzględnia w skierowaniu na badania 
czynniki ryzyka, z uwzględnieniem których wydane być może stosowne zaświadczenie 
o zdolności do pracy. Niekompletność skierowań na badania wynika zapewne z nierze-
telnie wykonanej oceny ryzyka zawodowego. Przedsiębiorcy bagatelizują obowiązek 
prawny dokonywania kontrolnych badań lekarskich być może z powodu niewiedzy, 
gdyż blisko 40% badanych nie zna okoliczności przeprowadzania takich badań. 

Jak wynika ze statystyk wypadkowości, w ostatnich latach nie nastąpiły zasadnicze 
zmiany w statystykach wypadkowości, choć poziom bezpieczeństwa mierzony podsta-
wowymi miernikami wskazuje tendencję wzrostową. Prowadzenie wymaganych pra-
wem rejestrów wypadków przy pracy czy też chorób zawodowych nie jest realizowa-
ne w blisko 10% podmiotów. Równie często przedsiębiorcy nie podejmują stosownych 
działań naprawczych i prewencyjnych.

Proces szkoleń w zakresie bhp odbywa się nie zawsze zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami (hipoteza H3). I tak, szkolenia wstępne – instruktaż ogólny bhp – prowadzone są 
przez pracodawców lub pracowników służb bhp, natomiast instruktaż stanowiskowy 
bywa prowadzony przez pracowników służb bhp, co nie jest zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Organizatorem szkoleń okresowych są przede wszystkim pracodawcy, ale 
około 50% z pośród badanych nie posiada programów szkoleń wstępnych i okresowych. 
Brak ten pod znakiem zapytania stawia proces szkoleń w tych zakładach.

Mniej więcej połowa respondentów zadeklarowała, że posiada stanowiska pracy 
wymagające zapewnienia odzieży i obuwia roboczego. Ponad 90% z nich zapewnia 
wspomniane środki. Jest również duża część pracodawców, którzy zapewniają odzież 
i obuwie robocze na pewnych stanowiskach i jednocześnie na innych wypłacają za nie 
ekwiwalent. Zauważalne jest też zjawisko, że pracodawcy chętniej wypłacają ekwiwa-
lent za pranie i konserwację niż za samą odzież i obuwie robocze. Ale są też takie przy-
padki i to ok. 2,5% spośród tych którzy posiadają stanowiska, na których powinna być 
zapewniona odzież/obuwie robocze, że ani nie zapewniają wspomnianych środków ani 
nie wypłacają za nie ekwiwalentu.

W całej próbie badawczej środki ochrony indywidualnej, wg deklaracji respondentów, 
powinny być zapewnione przez ok. ¼ pracodawców. Niemal wszyscy, którzy powinni, 
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zapewniają takie środki. Ale gorzej jest ze sprawdzaniem ich stosowania oraz sprawdza-
niem ich stanu/sprawności. Poziom nieprawidłowości to ok. 10% tej grupy.

Najgorsza jednak sytuacja jest z prowadzeniem przez pracodawców tabeli norm 
przydziału. Właściwie wspomnianą ewidencję prowadzą jedynie ci, którzy zapewniają 
środki ochrony indywidualnej i ewentualnie jednocześnie odzież i obuwie robocze. Na-
tomiast niemal nikt, kto ma zapewnić samą odzież lub wypłaca za nią ekwiwalent, nie 
prowadzi wspomnianych tabel.

Przeprowadzona analiza wykazała szereg nieprawidłowości w obszarze bhp w łódz-
kich przedsiębiorstwach, jednak jak przedstawiono w raporcie znacznie częściej nie-
prawidłowości te urzeczywistniają się w podmiotach mikro zatrudniających do 10 pra-
cowników, gdzie zadania służb bhp pełni często sam pracodawca. Prawdziwa zatem 
okazała się hipoteza H2, iż małe podmioty gospodarcze rzadziej wywiązują się z pod-
stawowych obowiązków w zakresie bhp, a wynikających z przepisów prawa.

Najistotniejszym z punktu widzenia celów badania był aspekt związany z funkcjo-
nowaniem służb bhp oraz oceną ich kwalifikacji zawodowych, znajomości funkcji, do 
jakich zostały powołane. Ze względu na strukturę badanej grupy, tj. największej liczby 
podmiotów zatrudniających do 10 pracowników, znaczną część (ponad 90%) służb bhp 
stanowili sami ankietowani. Niestety również w podmiotach większych pracodawcy 
wcielili się w rolę kadr bhp. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia kadr bhp adekwat-
ny do zajmowanego stanowiska, pracodawcy wykazali się znaczną ignorancją, gdyż po-
nad 50% nie ma wiedzy w tym temacie, nie jest więc zainteresowana weryfikowaniem 
kwalifikacji zawodowych tych służb. Zadawala fakt – w pozostałej grupie pracodawców 
– 35% pracowników służb bhp posiada wykształcenie wyższe. 

Niestety przedsiębiorcy nie znają funkcji, do jakich powoływane są służby bhp w za-
kładach. Według opinii ankietowanych, głównym zadaniem/obowiązkiem kadr bhp jest 
prowadzenie szkoleń wstępnych bhp oraz spraw związanych z incydentami wypadko-
wymi. Badania potwierdziły dość powszechne choć mylne twierdzenie, że pracownik 
służb bhp ponosi odpowiedzialność za sprawy bhp oraz sprawuje nadzór nad warunka-
mi pracy. Twierdzenia takie wyraził prawie co trzeci ankietowany. 

Analiza zagadnień związanych z rotacją pracowników służb bhp wskazuje, że za naj-
skuteczniejsze źródło informacji respondenci uważają rekomendacje znajomych oraz 
internet i ogłoszenia prasowe. Niestety w znikomym procencie współpracują z uczel-
niami wyższymi.

Pracodawcy w większości przypadków zadowoleni są z pracy podległych im służb 
bhp, wystawiając średnią ocenę 4,33. Często nie widzą konieczności dokształcania tych 
kadr, a jeżeli już wyrażają zgodę na współfinansowanie kursów/szkoleń to najchętniej 
czynią to w przypadku szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej oraz ochrony prze-
ciwpożarowej, co w naturalny sposób umożliwia łączenie przez pracownika służb bhp 
innych funkcji w zakładzie.
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Kluczowym z punktu widzenia celu głównego badania było pytanie odnoszące się 
do wiedzy pracodawców na temat, terminu zmian prawnych związanych z podniesie-
niem wymagań kwalifikacyjnych (wykształceniem) służb bhp. Niestety niespełna 9% 
ankietowanych zna ostateczne terminy zachodzących zmian. Tak dramatyczne wyniki 
potwierdzają hipotezę H1, iż generalnie pracodawcy nie posiadają wiedzy w zakresie 
zmian kwalifikacyjnych dotyczących kadr bhp.

W zakresie procedur dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy ponad 40% 
spośród badanych pracodawców nie spełniło wymogów prawnych związanych z ko-
niecznością wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy przed-
medycznej, chociaż posiadanie apteczki deklaruje prawie 100% badanych responden-
tów. Szkoda tylko, że w apteczce znajdują się niedozwolone medykamenty i że w 10% 
apteczka nie jest ogólnie dostępna.

5.2. Wnioski z badań – pracownik służb bhp

Analiza przeprowadzonych badań wskazuje, że służby bhp to grupa dość dobrze wy-
kształcona. Badani rekrutowali się przede wszystkim z osób posiadających wykształ-
cenie wyższe, deklarowali również korzystanie z różnego rodzaju oferty edukacyjnej 
w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobistych, co po-
twierdza hipotezę H5.

Służby bhp to grupa niezwykle aktywna zawodowo. Ponad połowa spośród bada-
nych respondentów deklaruje pracę w więcej niż jednym zakładzie. Ponadto, wśród ba-
danych są respondenci, którzy posiadają jeszcze niewykorzystane zasoby i deklarują 
chęć poszerzenia swojej działalności o kolejne podmioty. Liczba godzin pracy oraz ilość 
osób zatrudnionych w zakładach wskazuje na niedociążenie pracowników służb bhp, co 
może oznaczać zbyt dużą podaż w stosunku do potrzeb rynku. 

Jak już wspominano wielokrotnie, do zadań służby bhp należy sprawowanie funk-
cji kontrolno-doradczej. Oczekiwanie pracodawców wobec kadr bhp powinno być więc 
jednoznaczne – posiadanie kompetentnego pracownika, który będzie wiedział, co nale-
ży robić, aby były spełnione wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym kontekście 
należy postawić pytania o rodzaj działań podejmowanych przez służby bhp w zakresie 
rozwoju osobistego. Pytanie to nabiera szczególnego znaczenia w przededniu zmiany 
przepisów związanych z wymogami formalnymi stawianymi pracownikom służb bhp.

Analiza przeprowadzonych wyników badań wskazuje, że badana grupa jest otwarta 
na różnego rodzaju inicjatywy szkoleniowe służące nie tylko podniesieniu kwalifikacji 
zawodowych, ale również kompetencji językowych i osobistych. Ponadto poszukuje róż-
nego rodzaju źródeł finansowania, wskazując obok pracodawców również środki Unii 
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Europejskiej, a wiedzę o szkoleniach zdobywa przede wszystkim z internetu, a w dalszej 
kolejności od znajomych i „ludzi z branży”.

Reasumując, na poziomie deklaratywnym służba bhp jawi nam się jako grupa aktyw-
na zawodowo, podnosząca swoje kwalifikacje i otwarta na nowe doświadczenia. Tym-
czasem znacznie gorzej wygląda sytuacja, kiedy próbujemy dotknąć istoty problemu 
i sprawdzić wiedzę, sposoby pracy oraz stosowane rozwiązania.

Przeprowadzona analiza wyników badań dotycząca wiedzy obnaża niewiedzę w wie-
lu obszarach. Badane kadry bhp nie są w stanie wskazać prawidłowej częstotliwości 
szkoleń, czasu trwania szkoleń czy dokumentacji, jaką należy prowadzić, realizując 
proces szkolenia. Badani respondenci mają również problem z prawidłowym określe-
niem kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba prowadząca szkolenia stanowiskowe 
czy szkolenia okresowe. 

Niski poziom wiedzy ankietowanych uwidocznił się również w analizie zakresu za-
dań/obowiązków, jakie powinny w zakładzie pracy pełnić kadry bhp, a wynikające 
z najistotniejszego dla kadr rozporządzenia. O ile znaczna część ankietowanych (około 
90%) słusznie widzi swoją rolę w przeprowadzaniu kontroli stanu bhp, prowadzeniu 
postępowania powypadkowego wraz z dokumentacją, przeprowadzaniu szkoleń ogól-
nych bhp, to niestety niemal równie liczna grupa badanych uważa, że do ustawowych 
zadań należy sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy, a ponad ¼ twierdzi, iż po-
nosi odpowiedzialność za stan bhp w firmie. Trudno przypuszczać, że przy tak niekom-
pletnej wiedzy specjaliści bhp zdołają rzetelnie wykonywać zadania, do których zostali 
powołani. Można zatem przyjąć hipotezę H4, iż wiedza służb bhp jest na niskim pozio-
mie w stosunku do stawianych przed nimi zadań, wynikających z prawa.

Służby bhp nie są świadome zachodzących zmian w wymaganiach kwalifikacyjnych, 
oraz terminów tychże zmian, w związku z którymi znaczna część badanych utraci 
wkrótce swoje uprawnienia zawodowe. 

Obszarem, który również budzi niepokój, jest metodyka szkoleń stosowana przez 
pracowników służb bhp. Wśród badanych służb bhp są osoby, które nie potrafią po-
prawnie wskazać form szkolenia, czasu trwania szkolenia, kwalifikacji kadry czy ro-
dzaju dokumentacji szkoleniowej.

Ocena aktywności zawodowej badanych kadr bhp pokazała również szereg nieprawi-
dłowości i niekompetencję respondentów. 

Badane służby bhp w zakresie kontroli maszyn i urządzeń technicznych nie wykazują 
znacznej aktywności, nie posiadają odpowiedniej wiedzy do dokonywania ocen i kon-
troli maszyn.

Identyfikacja czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych stanowi problem 
dla blisko 1/3 badanych. Głównym źródłem informacji o tych czynnikach, jak również 
określaniu stopnia ich szkodliwości są pomiary środowiska pracy, co w zasadzie ogra-
nicza się do czynników szkodliwych.
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Proces oceny ryzyka zawodowego, jak również sposób dokumentowania ryzyka po-
zostawia wiele do życzenia. Badani w swojej pracy skupiają się na identyfikowaniu za-
grożeń, zapominając o działaniach profilaktycznych, informowaniu pracowników, któ-
rych te zagadnienia w istocie dotyczą.

Obowiązujące w zakładach instrukcje, w opiniowaniu oraz opracowaniu których bio-
rą udział kadry bhp, nie zostały poprawnie wskazane przez większość ankietowanych, 
co więcej zaledwie co drugi badany ma wiedzę na temat poprawności tworzenia in-
strukcji stanowiskowych. 

Ankietowani nie potrafią poprawnie klasyfikować prac szczególnie niebezpiecznych, 
które przez większość utożsamiane są jedynie z pracami na wysokości. Badani nie znają 
również wymagań bhp dla prac związanych ze szczególnymi zagrożeniami, trudno za-
tem, by skutecznie wspierali pracodawców w tych ryzykownych obszarach.

Pracownicy służby bhp mimo deklarowania znacznej aktywności w pracach ze-
społów powypadkowych nie do końca wiedzą, jaką dokumentację należy sporządzać. 
Rejestr wypadków przy pracy prowadzony jest zaledwie przez 4,00% respondentów. 
Praca w zespołach powypadkowych, choć generalnie nie stanowi problemu dla więk-
szości badanych, nie jest wykonywana rzetelnie. Badani przyznają się do wykonywania 
analiz przyczyn wypadkowości, głównie ze względu na miejsce powstania incydentów 
wypadkowych, choć rzadko stosują techniki badania tych przyczyn, skupiając swoją 
uwagę na wskazaniu przyczyn bezpośrednich, a nie głównych. 

5.3. Wnioski z badań – analiza oferty edukacyjnej

Próbując podsumować ofertę placówek szkoleniowo-edukacyjnych z województwa 
łódzkiego oraz stopień ich dostosowania do zmieniających się przepisów i potrzeb ryn-
ku, można powiedzieć, że placówki funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego 
wyszły naprzeciw potrzebom rynku w kontekście stworzenia różnego rodzaju możli-
wości kształcenia dla służ bhp.

W zakresie szkolnictwa średniego (studium policealne) istnieje aż 14 placówek ofe-
rujących kształcenie w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Natomiast ofer-
ta szkół wyższych pozwala na kształcenie zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia 
oraz kształcenie w systemie studiów podyplomowych w systemie stacjonarnym i nie-
stacjonarnym.

Oferta jest bardzo szeroka. Niestety, porównywalna jedynie w zakresie szkolnictwa 
średniego szczebla.

Oferta edukacyjna w zakresie kształcenia służb bhp często ograniczona jest do rodza-
ju kształcenia, programu zajęć wskazujących przedmioty kształcenia i wymiar godzin. 
Brakuje informacji na temat kadry prowadzącej zajęcia, sposobu sprawdzania efektów 
kształcenia. Brak minimów programowych w szkolnictwie wyższym oraz dowolność 



Raport z badań 257

w opracowaniu programów kształcenia z jednej strony pozwala na tworzenie autor-
skich programów uwzględniających specyfikę oraz potrzeby rynku, z drugiej zaś może 
skutkować całkowitym brakiem adekwatności do rzeczywistych potrzeb i wymagań, 
jakie pracodawcy stawiają pracownikom służb bhp. 

Przeprowadzona analiza pozwala na przyjęcie hipotezy H6, która mówiła o tym, że 
system kształcenia służb bhp na poziomie szkolnictwa wyższego jest bardzo niejedno-
lity, co prowadzi do kształcenia pracowników służb bhp o nieporównywalnej wiedzy 
i doświadczeniu.

5.4. Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza wskazuje, że pracodawca często gubi się w gąszczu przepi-
sów, często niejasnych i nieprecyzyjnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Posiada on jakąś świadomość w zakresie ciążących na nim obowiązków, a w ich realiza-
cji próbuje wspierać się służbą bhp.

A służba bhp?
Na podstawie przeprowadzonej analizy trudno się spodziewać, że badane służby bhp 

będą stanowiły skuteczne wsparcie dla pracodawcy Bez znajomości podstawowych 
przepisów nie są w stanie należycie realizować funkcji kontrolno-doradczych, do któ-
rych zostali powołani. I chociaż deklarują otwartość na rozwój i szkolenia, mogą mieć 
problemy ze zalezieniem dla siebie właściwej oferty edukacyjnej, wychodzącej poza 
wymagane prawem szkolenia.

Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników badań wykazała szereg niedociągnięć 
oraz uchybień. Warto by się więc zastanowić nad poziomem kształcenia i weryfikowa-
nia kadr bhp. Problem weryfikacji kadr bhp nabiera szczególnie istotnego znaczenia 
w kontekście pewnej mody na bycie „behapowcem”. Jak wynika z doświadczeń autorów 
raportu, motywacje, które kierują ludzi na studia podyplomowe w zakresie bhp, są róż-
ne. Nietrudno też je ukończyć i zdobyć uprawnienia starszego inspektora. Często osoby 
te nie robią następnie nic w zakresie doszkalania się w ramach bhp, dopóki nie pojawi 
się ku temu okazja, którą łapią w przeświadczeniu, że jest to szybki i łatwy pieniądz. 
Prowadzą szkolenia i doradztwo aż do momentu, kiedy pojawi się u nich kontrola albo 
w zakładzie będzie miał miejsca wypadek.

Czy tak powinno być? 
Postulaty, jakimi chcielibyśmy zakończyć ten raport, są następujące:

wysokie standardy szkoleń i kształcenia dla służb bhp zakończone egzaminem • 
państwowym,
wysokie standardy szkoleń dla pracodawców i kadry kierowniczej – kształtowa-• 
nie kultury bezpieczeństwa jest procesem i wymaga działań długofalowych oraz 
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zaangażowania nie tylko pracowników służb bhp ale przede wszystkim praco-
dawców i kadry zarządzającej,
stworzenie i rozpowszechnienie listy specjalistów bhp, absolwentów uczelni • 
wyższych i szkół średnich posiadających wymagane prawem kwalifikacje,
okresowa weryfikacja kompetencji pracowników służb bhp przez powołane do • 
tego instytucje,
rozwój i promocja współpracy jednostek edukacyjnych z przedsiębiorcami w za-• 
kresie bezpieczeństwa pracy np. poprzez system staży, praktyk zawodowych dla 
przyszłych kadr bhp,
stworzenie rankingu jednostek edukacyjnych w zakresie bhp rekomendowanych • 
przez instytucje państwowe, instytuty.
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6. Dobre praktyki

Jak zaprezentowano w przednich rozdziałach, zarówno pracodawcy jak i pracownicy 
służb bhp mają kłopoty ze spełnieniem obowiązujących wymogów prawnych i syste-
mowych, a kultura bezpieczeństwa nie jest jeszcze na najwyższym poziomie. 

Powstaje więc pytanie, co zrobić, aby w zakładach pracy było bezpiecznie, by pracow-
nicy pracowali zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie bezpie-
czeństwa, wreszcie – aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy za najwyższe dobro 
uznali bezpieczeństwo.

W badaniach koncentrowaliśmy się przede wszystkim na sprawdzaniu wymogów for-
malnych i prawnych oraz standardów związanych z normą Polska Norma PN-N 18001, 
która powstała w 1999 roku na bazie standardu OHSAS 18001, została znowelizowana 
w roku 2004. Norma 18001 pełni rolę wytycznych krajowych dotyczących dobrowolne-
go stosowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Jednak – jak widać z przeprowadzonych badań – przepisy prawne oraz rozwiązania 
systemowe nie są wystarczające do budowania kultury bezpieczeństwa. Na uwagę za-
sługują rozwiązania oparte o systemy BBS.

Behavior-based-safety (BBS) – to metoda polegająca na obserwacji „jeden na jeden” 
i pozytywnym wzmocnieniu, mająca doprowadzić do zmiany indywidualnych zacho-
wań ryzykownych w miejscu pracy i zachęcić do przejawiania zachowań bezpiecznych 
(McSween, 2003). Podstawowe załażenie metodologii behavior-based-safety oparte 
jest na założeniu, iż bezpieczeństwo w miejscu pracy opiera się na połączeniu trzech 
mierzalnych czynników: pracownika, otoczenia, zachowania pracownika (Znajmiecka-
Sikora, 2010).

Jak funkcjonuje ten system w praktyce, zapytaliśmy przedstawiciela jednej firm 
łódzkich.
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Z Markiem Wardaszko, Business Improvement Managerem w firmie Sonoco-Packa-
ging Services Sp. z o.o. rozmawia Monika Urbańska-Bulas, psycholog z Centrum Eduka-
cji i Doradztwa „EGO”.

Monika Urbańska-Bulas: Witam bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć, czym się Pan 
zajmuje, na czym polega Pana praca?

Marek Wardaszko: Biorąc pod uwagę polskie standardy, moja rola w zakresie bhp 
jest nietypowa. Pracuję na stanowisku menadżera ds. doskonalenia procesów bizneso-
wych. W firmie Sonoco Poland Packaging Services w Łodzi zajmuję się m.in. lean manu-
facturing, którego integralną częścią jest Kaizen, czyli ustawiczne usprawnianie wszel-
kich procesów.

W imieniu zarządu odpowiadam też za sprawy zdrowia i bezpieczeństwa, nadzoru-
jąc zespół, który koordynuje działania bhp. Słowo „koordynacja” jest tu jak najbardziej 
adekwatne, gdyż model zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa w korporacji Sonoco 
opiera się na włączeniu wszystkich pracowników do działań bhp, podczas gdy rola spe-
cjalistów bhp polega na koordynacji działań, zmierzających do wdrożenia wizji bezpie-
czeństwa Sonoco przez wszystkich pracowników. 

Wizja „Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy, zero wypadków” wytycza kierunki 
wszystkich działań w oparciu o strategiczne plany zdrowia i bezpieczeństwa. Moja rola 
to opracowanie planów zbieżnych z wizją i ich skuteczne wdrażanie. 

M.U.-B.: Proszę powiedzieć o swoich osiągnięciach zawodowych.
M.W.: Moja przygoda z bhp (w Sonoco użylibyśmy raczej – z H&S – Health and Safety, 

aby uniknąć złych konotacji ze skrótem bhp, kojarzącym się tylko z administrowaniem 
na podstawie ogólnych przepisów) jest stosunkowo krótka i trwa od lutego 2008 roku, 
kiedy zarząd oddelegował mnie do opracowania i wdrożenia 3-letniego strategicznego 
planu H&S, zapewniającego skuteczne wdrożenie wizji zdrowia i bezpieczeństwa. Taki 
plan ma każdy dział funkcjonalny, który działa w oparciu o własną wizję, spójną z mi-
sją i wizją całej firmy. Przykładowo menadżer jakości odpowiada za wizję zapewnienia 
jakości i jej wdrożenie poprzez strategiczny plan jakości, który określa mierzalne cele 
i działania zmierzające do ich osiągnięcia. Odpowiadam za wdrożenie wizji zdrowia 
i bezpieczeństwa, opracowuję z moimi współpracownikami plan, stawiając kamienie 
milowe, jak i sam plan zdrowia i bezpieczeństwa.

W czasie mojej odpowiedzialności za proces biznesowy H&S udało się wdrożyć wiele 
kluczowych projektów, które w zasadniczy sposób zmierzają do stworzenia bezwypad-
kowego środowiska pracy i kształtowania mentalności „zero wypadków”. Do takich 
należą Behaviour Based System (u nas znany jako System Obserwacji Zachowań), kom-
pletny plan szkolenia i certyfikacji operatorów wszystkich rodzajów wózków widło-
wych, system nagradzania H&S, Visual Management (wizualne zarządzanie) jako część 
Lean Manufacturing, system Kazein w bezpieczeństwie i wiele innych.
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Program wizualnego zarządzania uzyskał prestiżową nagrodę korporacji Sonoco. 
Osiągnięciem mojego zespołu jest to, że w firmie pracuje 750 koordynatorów bezpie-
czeństwa, czyli tyle, ile jest stałych pracowników Sonoco, którzy codziennie wspierają 
program H&S. Nie jest to więc show tylko jednego kierownika i specjalistów bhp. 

Od czasu przejęcia przez mnie odpowiedzialności za H&S nie zarejestrowano żadne-
go wypadku, spadła też radykalnie ilość wszystkich incydentów tzw. prawie-wypad-
ków i drobnych przypadków udzielenia pierwszej pomocy tzw. first aid.

M.U.-B.: Wiem, że pracuje Pan w firmie, która bezpieczeństwo pracy stawia na pierw-
szym miejscu. Proszę pochwalić się, ile godzin przepracowaliście bez wypadku?

M.W.: Aktualny wynik to 3 mln 800 tys. godzin i 619 dni bez wypadku (19.10.2009). 
Jest to najlepszy wynik w korporacji Sonoco, tym bardziej godny podkreślenia, że każ-
dego dnia pracuje u nas około 1100 pracowników, w tym znaczna ich część pochodzi z 
agencji pracy tymczasowej. W ciągu roku przewija się około 6 tys. nowych pracowników 
tymczasowych, mających zapewnione skuteczne szkolenie wstępne i stanowiskowe. 

Najważniejszym zadaniem jest włączenie wszystkich pracowników do działań po-
prawy bezpieczeństwa i ustawiczne kształtowanie świadomości „zero wypadków” 
oraz braku tolerancji dla niebezpiecznych zachowań. Każdy pracownik wie, że zwróce-
nie uwagi koledze to działanie we wspólnym interesie.

M.U.-B.: Co należy zatem uczynić, ażeby pracownicy mieli większą świadomość bez-
piecznej pracy? Jakie jest znaczenie bezpiecznego zachowania?

M.W.: Najważniejszym zadaniem jest włączenie wszystkich pracowników do działań 
poprawy bezpieczeństwa i ustawiczne kształtowanie świadomości „zero wypadków” 
oraz braku tolerancji dla niebezpiecznych zachowań. Każdy pracownik wie, że zwró-
cenie uwagi koledze to działanie we wspólnym interesie. Staramy się wpływać na bez-
pieczne zachowania poprzez przyjazną korektę ustną, starając się zrozumieć, jakie są 
przyczyny niebezpiecznego zachowania. Często okazuje się, że to ustanowione procesy, 
zła organizacja stanowisk pracy prowokują do potencjalnie niebezpiecznych zachowań. 
Pracownicy składają wnioski bhp, biorą udział w wydarzeniach Kazein, gdzie sami roz-
poznają obecne i przyszłe zagrożenia. 

Główną zasadą jest nagradzanie, a nie karanie. Do tego dochodzi wizualne zarządza-
nie, działające silnie przez kanał wzrokowy na postawy i zachowania pracowników, 
oraz ustawiczna komunikacja. Organizujemy konkursy i quizy bezpieczeństwa z cen-
nymi nagrodami, uzyskując niemal 100% partycypację. Wynagradzamy wszystkie po-
mysły bhp i aktywność podczas corocznego Tygodnia Bezpieczeństwa. 

Ustawiczna komunikacja pomaga w krzewieniu świadomości bezpiecznej pracy. In-
formacje dotyczące bezpieczeństwa są widoczne na kilku dużych panelach LCD. Oczy-
wiście są nieustannie aktualizowane i dbamy o skuteczność wizualnego przekazu.

„Ustawiczna komunikacja pomaga w krzewieniu świadomości bezpiecznej pracy”.



Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp  
do zmian w przepisach i potrzebach rynku

262

M.U.-B.: Z racji tego, że jesteśmy firmą, która jest ośrodkiem szkoleniowym kładącym 
nacisk na edukację bhp oraz realizujemy projekty (na terenie województwa dolnośląskiego 
oraz łódzkiego) badające świadomość przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach 
i potrzebach rynku, żywo interesuje nas także tzw. kultura bezpieczeństwa. Proszę wyja-
śnić czytelnikom, czym jest kultura bezpieczeństwa.

M. W.: W Sonoco poprzez kulturę bezpieczeństwa rozumiemy sumę czynników:
sposób i jakość zarządzania bezpieczeństwem – konsekwentna realizacja wizji, • 
pełne zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników; ustalanie i pro-• 
mowanie pozytywnych wzorców zachowań; dawanie przykładu własnym zacho-
waniem, troska o bezpieczeństwo współpracowników,
wyposażenie w wiedzę i kompetencję wszystkich pracowników,• 
uznanie i nagradzanie,• 
ustawiczna komunikacja pionowa i pozioma, praca zespołowa,• 
wbudowanie procesu ciągłego doskonalenia,• 
warstwa wizualna ustanawiająca standardy bezpiecznej pracy i ułatwiająca ko-• 
munikację.

M.U.-B.: Wiele zakładów pracy w Polsce wprowadziło szereg inicjatyw w zakresie popra-
wy bezpieczeństwa pracy. Od systemów oceny ryzyka zawodowego, przez rejestrację zda-
rzeń potencjalnie wypadkowych oraz szczegółowo opisanych procedur bezpieczeństwa itd. 
Mimo to występuje stagnacja w wynikach – wypadkowość wcale nie zmalała. Dlaczego?

M.W.: To wynika z konserwatywnego podejścia do tzw. Bhp, czyli działań kojarzą-
cych się z egzekwowaniem przepisów bez prób budowania systemu i kultury bezpie-
czeństwa. Firmom brak wizji bezpieczeństwa. Ten rodzaj działalności nie jest postrze-
gany jako jeden z ważnych procesów biznesowych, który powinien być zarządzany 
przez ustanawianie celów (kamienie milowe, mierzalne parametry) i strategiczne pla-
ny o długim horyzoncie czasowym, które powinny być spójne ze strategicznymi cela-
mi firmy. Zamiast strategicznego i rozwojowego podejścia preferuje się działania ruty-
nowe, najczęściej scedowane na specjalistę ds. bhp. Brak włączenia pracowników do 
działań poprawiających bezpieczeństwo pracy i ich upoważnienia do opracowywania 
najlepszych rozwiązań –najlepiej zespołowo. Wreszcie karanie dominuje nad uznaniem 
i nagradzaniem. O synergii nowoczesnych sposobów zarządzania z bezpieczeństwem 
np. Lean Manufacturing, Kaizen, wizualne zarządzanie można pomarzyć. Jeśli do tego 
dodać brak wsparcia kierownictwa, w tym finansowego – porażka murowana.

M.U.-B.: Wiem, że Sonoco osiąga sukcesy, jeżeli chodzi o zmniejszenie wypadko-
wości. W jaki sposób?

M.W.: Dokładnie tak jak powiedziałem przed chwilą. Sukces zaczyna się od góry – 
w Sonoco wsparcie kierownictwa od szefa korporacji do lokalnego kierownictwa jest 
gwarantowane i niemal ostentacyjnie widoczne. Wizja jest jasno określona i wytycza 
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kierunek jak busola. Strategiczne plany bezpieczeństwa i mierzalne cele są podstawą 
działalności. Nie jest celem bicie rekordów typu ilość godzin bezpiecznej pracy, tylko 
ustawiczne kreowanie środowiska wolnego od zagrożeń i kształtowanie mentalności 
pracowników w celu braku tolerancji dla niebezpiecznych zachowań. Projekty, ciągłe 
usprawnianie procesów stawiane są ponad rutynowymi zadaniami, których wykony-
wanie, aczkolwiek niezbędne, nie daje szans na sukces.

M.U.-B.: Obserwator w BBS – jaka jest jego rola?
M.W.: Obserwator jest wyposażony w odpowiednią wiedzę na temat tego, jakie za-

chowania odbiegają od bezpiecznych w przydzielonym obszarze, np. hala produkcyjna, 
magazyn, dział obsługi technicznej. Podczas obserwacji, która trwa około 20 minut, au-
ditor obserwuje zachowania pracowników i natychmiast reaguje na niebezpieczne za-
chowania, udzielając ustnej korekty. Każdy taki fakt rejestruje w arkuszu auditowym, 
określając kategorię odstępstwa od przyjętych zasad i miejsce wydarzenia. W auditach 
BBS bierze udział ponad 60 obserwatorów ze wszystkich grup pracowniczych, włącza-
jąc w to management Sonoco.

M.U.-B.: Wiem, że obserwacja pracowników może być przez nich odbierana jako zagra-
żająca i niekomfortowa. Mimo to daje efekty. Jak udało się wdrożyć u państwa BBS w spo-
sób niezagrażający dla pracowników? 

M.W.: Audity BBS przeprowadzane są codziennie, na każdej zmianie. Korekty ustne 
przeprowadzane są w przyjazny sposób i nie mają na celu karania pracownika. Rozmo-
wy twarzą w twarz, bez udziału świadków, pozwalają zrozumieć motywy niebezpiecz-
nego zachowania i są skutecznym narzędziem wpływającym na zachowanie pracowni-
ka w przyszłości.
Kilka przykładów pytań, które ilustrują nasze podejście: 

czy jesteś świadomy, do czego może doprowadzić twoje zachowanie?• 
co jest przyczyną twojego niebezpiecznego zachowania?• 
w jaki sposób mogę ci pomóc zmienić twoje zachowanie?• 
jak możesz wpłynąć na bezpieczne zachowanie innych pracowników?• 

Zarejestrowane przypadki wprowadzane są do bazy danych, której analiza pozwala 
na śledzenie trendów w zakresie działu, linii produkcyjnej, rodzaju niebezpiecznego 
zachowania i osoby, której niebezpieczne zachowania zarejestrowano.

Statystyki dowodzą, że system BOS jest bardzo skutecznym narzędziem. Nie reje-
struje się jak dotąd powtórnych niebezpiecznych zachowań przez osoby, których zacho-
wanie zostało skorygowane.

M.U.-B.: Panie Marku, może zabrzmieć to śmiesznie, ale do bezpieczeństwa nie można 
nikogo zmusić – co zatem dział: przysłowiowy kij czy marchewka? 

M.W.: Preferujemy model pozytywny. W naszej firmie można uzyskać nagrodę za 
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każde 1 mln bezpiecznie przepracowanych godzin, wszystkie wdrożone pomysły doty-
czące bezpieczeństwa. Najlepszy wynik w zakresie 5S (system organizacji i porządku), 
udział w konkursach i quizach. Pracownicy produkcji otrzymują miesięczną premię za 
bezwypadkowy okres pracy. Nawet podczas auditów BBS nie stosujemy kar i staramy 
się wyróżniać pozytywne zachowania.Wszystkie te działania zobowiązują psycholo-
gicznie pracowników do wsparcia programu. Mają też kolosalny wpływ na ogólną sa-
tysfakcje pracowników. Takie badanie przeprowadzamy corocznie i wynik dotyczący 
bezpieczeństwa znacznie przewyższa średnią. Czyli marchewka.

M.U.-B.: Czy jest jeszcze jakaś kwestia dotycząca kultury bezpieczeństwa, którą 
warto poruszyć? 

M.W.: Tak. Sonoco ma wizję, jak skuteczne zapewnić skuteczność środków wdraża-
jących i utrzymujących kulturę bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Podam kilka 
warunków koniecznych do spełnienia, aby odnieść sukces. Można to uznać za podsumo-
wanie naszej rozmowy:

uzyskać pełne wsparcie kierownictwa,• 
opracować strategiczny plan bezpieczeństwa z horyzontem czasowym min. 3 lata • 
i jego roczną wersję zawierającą plany operacyjne,
zawrzeć w planie strategicznym projekty, a nie rutynowe zadania. Projekty po-• 
winny zwiększać zaangażowanie pracowników i wpływać na ich zachowania,
określić mierzalne cele,• 
dokonywać przeglądów i rewizji planów w kontekście ich skuteczności,• 
włączyć wszystkich pracowników do działań kreujących bezpieczne środowisko • 
pracy, nagradzać zaangażowanie i pomysłowość,
zapewnić ustawiczne i skuteczne szkolenia i ciągłą komunikację z pracownika-• 
mi, szczególnie w zakresie zgłaszania i wdrażania akcji korygująco-zapobiegaw-
czych.

M.U.-B.: Dziękuję za rozmowę.
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