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A]^ýZ

Pod koniec 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³ ustawê o Zintegrowanym Systemie
5aKVSPSUKMTSD=5?]^KaKdNXSKQ\_NXSK\aZ\YaKNdSĥK\YdaSédKXSKSWYŜVSaYļMS]ĥ_ŜéMO
zintegrowaniu wszystkich kwalifikacji, uzyskanych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej,
dKZOaXSKXS_TKUYļMSXKNKaKXcMRUaKVSPSUKMTSZY^aSO\NdKXS_UYWZO^OXMTSXKLc^cMRZYdK]c]^OWOW
YļaSK^cS]dUYVXSM^aKacŜ]dOQY:YTKaSK]SýZc^KXSOMdcaļaSO^VOXYacMR\YdaSédKħSWYŜVSaYļMS
zdobywania kwalifikacji zawodowych istnieje potrzeba wprowadzania kwalifikacji rynkowych
aNdSONdSXSOLOdZSOMdOħ]^aKSRSQSOXcZ\KMc)9XKNKXSOUaKVSPSUKMTS\cXUYacMRWYQĥcLc]Sý_LSOQKë
Y]YLcdKSX^O\O]YaKXOZ\KMéaYL]dK\dONKXOTUaKVSPSUKMTSU^¸\OacUKdKĥcLc]SýacYN\ýLXSYXé
MdýļMSéV_LMKĥYļMSéOPOU^¸a_MdOXSK]SýacWKQKXcMRNVKNKXOTUaKVSPSUKMTS
W artykule przedstawiono ideê ZSK oraz relacjê z badania dotycz¹cego zapotrzebowania na kwaVSPSUKMTO\cXUYaO,KNKXSOZ\dOZ\YaKNdYXYaļ\YNYaS]U_U^¸\OTO]^XKTLK\NdSOTdaSédKXOd^OWK^cUéLOdZSOMdOħ]^aKSRSQSOXcZ\KMcpaļ\¸NZ\KMYNKaM¸a]ZOMTKVS]^YaN]LRZY\KdZYNWSY^¸a
dzia³aj¹cych rynkowo w tym obszarze.
=ĥYaKUV_MdYaO$DSX^OQ\YaKXc=c]^OW5aKVSPSUKMTSUaKVSPSUKMTO\cXUYaOaNdSONdSXSOLRZ

3]^RO\OKXOONPY\WK\UO^[_KVSPSMK^SYX]SX9=2)8Oa]YV_^SYX]KXNYZZY\^_XS^SO]
At the end of 2015 The Sejm of the Republic of Poland passed a law on the Integrated Qualification
System. The Act of 22 December 2015 on IQS introduced solutions and opportunities for integrating
all qualifications obtained within formal and non-formal education, ensuring the quality of granted
qualifications, confirming competences acquired outside the education and higher education systems.
The question is: there is a need to introduce market-based qualifications in the field of health and safety
at work considering new developments and opportunities to acquire professional qualifications. Market
qualifications could be applied for by people interested in working in the area of a given qualification,
who would show a separate part or all of the learning outcomes required for a given qualification.
The article presents the idea of the Integrated Qualification System and the report from the research
on the demand for market qualifications. The survey was conducted in the environment that is most
relevant to health and safety at work - employers, OSH specialists and entities operating on the market
in this area.
5OcaY\N]$3X^OQ\K^ON;_KVSPSMK^SYX=c]^OWWK\UO^[_KVSPSMK^SYX]SX^ROPSOVNYP9=2
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Dynamicznie zmieniaj¹cy siê rynek pracy
stawia przed pracownikami i pracodawcami
VSMdXOacdaKXSK<¸ŜXY\YNXYļëļMSOŜOU_dc]USwania kwalifikacji zawodowych, wzrastaj¹ce
acWKQKXSK aYLOM Z\KMYaXSU¸a ^\_NXYļMS
adXKVOdSOXS_Y]¸LYUYWZO^OXMTKMRXKTVOZSOT
odpowiadaj¹cych wymaganiom stanowiska
Z\KMc^YXSOU^¸\OdXSMR.dSļLK\NdSOTXSŜUSONcUYVaSOUaMdOļXSOTZ\KMYaXSUW_]SacUKdKë
siê szeroko rozumianymi kompetencjami oraz
kwalifikacjami zawodowymi. Przez kwalifikacje
dKaYNYaO\Yd_WSO]SýaSONdý_WSOTý^XYļMS
i kompetencje spo³eczne nabyte w procesie
U]d^KĥMOXSKSZY^aSO\NdYXOYU\OļVYXcWNYU_WOX^OWXZNcZVYWOW_UYħMdOXSK]^_NS¸a
wy¿szych, dyplomem mistrza w danym zaaYNdSO Mdc ļaSKNOM^aOW _UYħMdOXSK ]dUYĥc
bran¿owej. Dokumenty te stwierdzaj¹, ¿e dana
osoba osi¹gnê³a efekty kszta³cenia zgodne
dYU\OļVYXcWS]^KXNK\NKWS
>O ^\dc UK^OQY\SO$ aSONdK _WSOTý^XYļMS
SUYWZO^OXMTO]ZYĥOMdXOYU\OļVK]Sýa]Z¸VXcW
WSKXOWOPOU^¸a_MdOXSK]Sý>YaĥKļXSOOPOU^c
uczenia siê, czyli wiedza teoretyczna absolaOX^KZ\KU^cMdXK_WSOTý^XYļëacUYXcaKXSK
MdcXXYļMS dKaYNYacMR Y\Kd Z\ONc]ZYdcMTO
S MOMRc Y]YLYaYļMSYaO acdXKMdKTé XYaO
standardy kszta³cenia i rozwi¹zañ systemowych w zakresie zdobywania kwalifikacji
zawodowych. Efekty uczenia siê, czyli kwaliPSUKMTOdKaYNYaOWYŜXKY]SéQXéëXK\¸ŜXO
]ZY]YLc 3XPY\WKMTO NY^cMdéMO OPOU^¸a
_MdOXSK ]Sý ZYaSXXc Lcë YQ¸VXSO NY]^ýZXO
i przejrzyste.
Obecnie kwalifikacje zawodowe mog¹
LcëXKLcaKXOaacXSU_ON_UKMTSPY\WKVXOT
pozaformalnej oraz nieformalnego uczenia siê.
A\KWKMRON_UKMTSPY\WKVXOTYļaSK^cS]dUYVXSM^aKacŜ]dOQYZY_UYħMdOXS_YU\OļVYXOQY
^cZ_ ]dU¸ĥ XKNKaKXO ]é UaKVSPSUKMTO ZOĥXO
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64)

PRAWO I EDUKACJA

aZ\YaKNdSĥK \¸aXSOŜ WYŜVSaYļë XKNKaKXSK
kwalifikacji zdobytych w ramach systemu
edukacji pozaformalnej, czyli po ukoñczeniu
]dUYVOħ U_\]¸a NYU]d^KĥMKTéMcMR S ]^_NS¸a
podyplomowych oraz zdobytych w ramach
XSOPY\WKVXOQY_MdOXSK]SýU^¸\OXKTMdýļMSOTĥéczy siê z realizacj¹ indywidualnych pasji, zainte\O]YaKħSdNYļaSKNMdOXSOWdKaYNYacWEG
8YaO\YdaSédKXSKNKTéWYŜVSaYļëdNYLcaKXSK
Z\dOd Z\KMYaXSU¸a WSX SXXcWS UaKVSPSUKMTS
rynkowych. DQYNXSO d NOPSXSMTé dKaK\^é
a _]^KaSO Z\dOd UaKVSPSUKMTO \cXUYaO
\Yd_WSO]SýUaKVSPSUKMTOXSO_\OQ_VYaKXO
Z\dOZS]KWSZ\KaKU^¸\cMRXKNKaKXSOYN
LcaK]SýXKdK]KNdSO]aYLYNcNdSKĥKVXYļMS
QY]ZYNK\MdOT Rozwijaj¹c tê definicjê mo¿na
ZYaSONdSOë ŜO XKTMdýļMSOT ]é ^Y UaKVSPSUKMTO
acZ\KMYaKXO Z\dOd \¸ŜXO ļ\YNYaS]UK p Y\ganizacje spo³eczne, zrzeszenia, korporacje lub
inne podmioty, na podstawie zgromadzonych
Z\dOdXSONYļaSKNMdOħ9aĥéMdOXS_UaKVSPSkacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu
5aKVSPSUKMTSD=5NOMcN_TOWSXS]^O\aĥKļMSac
dla danej kwalifikacji w odpowiedzi na inicjatyaýdKSX^O\O]YaKXOQYļ\YNYaS]UKEG
,SY\éMZYN_aKQýXYaOWYŜVSaYļMSdNYbywania kwalifikacji zawodowych pojawia siê
pytanie, czy na polskim rynku pracy istnieje
potrzeba wprowadzania kwalifikacji rynkowych w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny
Z\KMc) -dc S]^XSOTé YL]dK\c LRZ S daSédKXO
dXSWSUYWZO^OXMTOU^¸\OWYŜXKZ\dOU]d^KĥMSë
aUaKVSPSUKMTOdKaYNYaO)3MdcZY]ĥ_QSaKXSO
]Sý ^cWS UaKVSPSUKMTKWS Z\dcXSO]SO UY\dcļMS
\cXUYaOY]YLYWTOXKLcaKTéMcW)
Celem artyku³u jest przedstawienie odpowiedzi na te pytania oraz przybli¿enie idei
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mo¿liaYļMSS\YdaSédKħTKUSOYX]^aK\dKAK\^cU_VO
przedstawiono relacjê z badania w obszarze
LRZaUYX^OUļMSOdKZY^\dOLYaKXSKXKUaKlifikacje rynkowe. Badanie przeprowadzono
aļ\¸N Z\KMYNKaM¸a S Z\KMYaXSU¸a ]ĥ_ŜLc
bhp. T³em dla tego badania jest charakterystyka ZSK, ukazuj¹ca szeroki kontekst funkcjonowania kwalifikacji zawodowych, w tym
kwalifikacji rynkowych i zwi¹zanych z nimi
uregulowañ prawnych.
Zgodnie z ustaw¹ o ZSK kwalifikacje
rynkowe wprowadzane s¹ w pañstwie przez
WSXS]^\¸a aĥKļMSacMR NVK NKXcMR UaKVSPSkacji na podstawie konsultacji spo³ecznych
przeprowadzonych w zainteresowanych
ļ\YNYaS]UKMRAZ\dcZKNU_UaKVSPSUKMTS\cXkowych w dziedzinie bhp form¹ konsultacji
LcĥYLKNKXSOU^¸\OQYacXSUS]éZ\dON]^KaSYXO
w artykule.

DSX^OQ\YaKXc=c]^OW5aKVSPSUKMTS
pSNOKWYŜVSaYļMS\YdaSédKXSK
9NWYWOX^_aOTļMSKaŜcMSO_]^KacYDSXtegrowanym Systemie Kwalifikacji rozpocz¹³

siê nowy etap w rozwoju Krajowego Systemu
Kwalifikacji (KSK). Ustawa wprowadzi³a rozaSédKXSKSWYŜVSaYļMS]ĥ_ŜéMOdSX^OQ\YaKXS_
kwalifikacji uzyskanych w ramach edukacji
formalnej i pozaformalnej, zapewnianiu jaUYļMSXKNKaKXcMRUaKVSPSUKMTSZY^aSO\NdKXS_
UYWZO^OXMTSXKLc^cMRZYdK]c]^OWOWYļaSK^c
i szkolnictwa wy¿szego, a tak¿e u³atwieniu
dostêpu do informacji o kwalifikacjach mo¿liwych do uzyskania na terenie Polski. Dzia³ania
podejmowane w ramach ZSK s³u¿¹ praktycznej
realizacji polityki pañstwa na rzecz uczenia siê
przez ca³e ¿ycie.
Potrzeba zmian w ramach polskiego
systemu kwalifikacji wynika³a z przes³anek
wewnêtrznych i zewnêtrznych. Do najwa¿niejszych przes³anek zewnêtrznych nale¿y zaleceXSO<KNc?XSS/_\YZOT]USOT:YNU\OļVK]SýaXSW
O_\YZOT]US \Yda¸T YZK\^c XK SXXYaKMcTXYļMS
i wysokim poziomie zatrudnienia, co planuje
]Sý_dc]UKëWSýNdcSXXcWSZ\dOdZ\YWYaKXSO
WYLSVXYļMS XK \cXU_ Z\KMc 5V_MdYaé \YVý
a \OKVSdKMTS ^cMR MOV¸a YNQ\caK /_\YZOT]UK
Rama Kwalifikacji (ERK), stanowi¹ca uk³ad
odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji
w pañstwach cz³onkowskich. Charakterystyki
ZYdSYW¸a/<5SOPOU^¸a_MdOXSK]SýZ\dcMdcXSKTé ]Sý NY aSýU]dOT Z\dOT\dc]^YļMS S ZY\¸aXcaKVXYļMS UaKVSPSUKMTS ZYWSýNdc \¸ŜXcWS
]c]^OWKWSU\KTYacWS:\dcMdcXSKTé]Sý\¸aXSOŜ
do przesuniêcia akcentu w ramach kszta³cenia
i szkolenia na efekty uczenia siê. ERK umo¿liaSKZY\¸aXcaKXSOUaKVSPSUKMTS_dc]USaKXcMR
a\¸ŜXcMRU\KTKMR?XSS/_\YZOT]USOTEG
Przes³anki wewnêtrzne wynikaj¹ przede
wszystkim z potrzeby stosowania jednaUYacMR ]^KXNK\N¸a dKZOaXSKXSK TKUYļMS
wobec wszystkich kwalifikacji uzyskiwanych
a U\KT_ 7K ^Y ]ĥ_Ŝcë adWYMXSOXS_ aSK\cQYNXYļMS UaKVSPSUKMTSA :YV]MO a ]c]^OWSO
YļaSK^c S a ]c]^OWSO ]dUYVXSM^aK acŜ]dOQY
YN VK^ P_XUMTYX_Té TK]XY YU\OļVYXO dK]KNc
dKZOaXSKXSK TKUYļMS UaKVSPSUKMTS acXSUKTéMO
d Z\dOZS]¸a Z\KaK 5aKVSPSUKMTO XKNKaKXO
poza tymi systemami funkcjonuj¹ na podstaaSO\¸ŜXcMR_]^KaV_LSXXcMR\OQ_VKMTS-OMRé
charakterystyczn¹ dotychczasowego systemu
kwalifikacji jest stosunkowo du¿a autonomia
ZY]dMdOQ¸VXcMR ZYN]c]^OW¸a 8SO dKa]dO
UaKVSPSUKMTO XKNKaKXO a \KWKMR \¸ŜXcMR
]OU^Y\¸aWYŜXKNY]SOLSOYNXY]Së
Nowe rozwi¹zania zmieniaj¹ to. Zmiany
w systemie kwalifikacji polegaj¹ na zintegrowaniu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji
(ZRK), systemem zawieraj¹cym informacje
na temat mo¿liwych do uzyskania w Polsce
UaKVSPSUKMTS U^¸\O ]ZOĥXSKTé YU\OļVYXO Z\dOd
ZKħ]^aY U\c^O\SK TKUYļMSYaO EG :SVXé ZYtrzeb¹ by³o tak¿e wprowadzanie rozwi¹zañ
na rzecz wspierania idei uczenia siê przez ca³e
ŜcMSO,\KU]Z¸TXYļMSZYWSýNdcUaKVSPSUKMTKWS
nadawanymi w ramach edukacji szkolnej

i akademickiej oraz kwalifikacjami nadawanymi
ZYdK ^cWS ]c]^OWKWS _^\_NXSKĥ WYŜVSaYļMS
rozwoju nowoczesnych, elastycznych form
edukacji doros³ych [5].
Do realizacji polityki przyjêtej w ustawie
o ZSK przewidziane s¹ nastêpuj¹ce narzêdzia:
• Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – opis
" acYN\ýLXSYXcMR a :YV]MO ZYdSYW¸a
kwalifikacji odpowiadaj¹cych odpowiednim
poziomom Europejskiej Ramy Kwalifikacji
/<5 ]PY\W_ĥYaKXc dK ZYWYMé YQ¸VXcMR
MRK\KU^O\c]^cUOPOU^¸a_MdOXSK]SýNVKUaKVSPSUKMTSXKZY]dMdOQ¸VXcMRZYdSYWKMR_Tý^cMR
aUK^OQY\SKMRaSONdc_WSOTý^XYļMSSUYWZOtencji spo³ecznych.
• Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) –
zgodnie z ustaw¹ o ZSK zapisy PRK mo¿na
\YdaSTKëS_]dMdOQ¸ĥKaSKëZYZ\dOd^aY\dOXSO
=<5U^¸\OYZS]_TéZYdSYWcUaKVSPSUKMTSP_XUcjonuj¹ce w danym sektorze lub bran¿y.
• Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)
– to publiczny rejestr prowadzony w systemie
teleinformatycznym, ewidencjonuj¹cy kwalifikacje w³¹czone do ZSK. Obejmuje kwalifikacje
d ]c]^OW¸a YļaSK^c S ]dUYVXSM^aK acŜ]dOQY
Y\KdUaKVSPSUKMTO]ZYdK^cMR]c]^OW¸aMdé]^kowe i rynkowe). Wpisane do ZRK kwalifikacje
bêd¹ mia³y przypisany poziom PRK. W ten
]ZY]¸L dK\OTO]^\YaKXK UaKVSPSUKMTK LýNdSO
WSOëYNXSO]SOXSONY/<5:YZ\dOdD<5XK]^éZS
w³¹czenie polskich kwalifikacji do szerszego
obszaru europejskich kwalifikacji [6].
Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu
5aKVSPSUKMTSNKTOUYXU\O^XOUY\dcļMSZ\KMYanikom i pracodawcom. Pracownicy maj¹
WYŜVSaYļë$
– lepszego planowania kariery zawodowej
NdSýUS WYŜVSaYļMS ZY\¸aXcaKXSK S YMOXSKXSK
UaKVSPSUKMTSU^¸\OWYŜXKdNYLcaKëXK^O\OXSO
danego kraju,
– uzyskania informacji pomocnych w wyborze szko³y, uczelni, czy odpowiednich szkoleñ,
– uznawania kwalifikacji zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej,
p dNYLcaKXSK XYacMR dKaYN¸a Y\Kd
Z\dOMRYNdOXSKZYWSýNdc\¸ŜXcWSL\KXŜKWS
– bardziej czytelnego prezentowania
swoich kwalifikacji na polskim i europejskim
rynku pracy.
Rozwi¹zania ZSK i informacje zawarte
w ZRK u³atwiaj¹ pracodawcom:
– lepsz¹ identyfikacjê kwalifikacji wa¿nych
dZ_XU^_aSNdOXSKZ\YaKNdYXOTNdSKĥKVXYļMS
– efektywn¹ rekrutacjê poprzez lepsz¹
YMOXý\dOMdcaS]^cMRUYWZO^OXMTSUKXNcNK^¸a
do pracy,
– wspieranie rozwoju zawodowego praMYaXSU¸a NdSýUS NY]^ýZXYļMS SXPY\WKMTS
o tym, jakie kompetencje pracownik uzyska
w zwi¹zku z now¹ kwalifikacj¹,
– budowanie potencja³u firmy poprzez
ZYdc]USaKXSO Z\KMYaXSU¸a Y acWKQKXcMR
kwalifikacjach.
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DKZY^\dOLYaKXSOXKUaKVSPSUKMTO
\cXUYaOaNdSONdSXSOLRZ
pacXSUSLKNKXSK
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>KLOVK?]ĥ_QSdVOMKXOZ\dOdZ\KMYNKaM¸a
Table 1. Employers' commissioned services
?]ĥ_QSdVOMKXO

Procent wskazañ

Charakterystyka badania

.Y\KNd^aYadKU\O]SOYLYaSéd_TéMcMRZ\dOZS]¸aZ\KaXcMR

26%

Celem badania by³o zdiagnozowanie, czy
S]^XSOTOdaSýU]dYXOdKZY^\dOLYaKXSOXKU^¸\Oļ d _]ĥ_Q LRZ V_L _]ĥ_QS ZYU\OaXO d LRZ
czy zupe³nie nowe, a oczekiwane na rynku.
Us³ugi te by³yby podstaw¹ do wytypowania
kwalifikacji rynkowych. W badaniu przyjêto
natêpuj¹c¹ hipotezê badawcz¹: „na polskim
rynku pracy istnieje potrzeba wprowadzenia
kwalifikacji rynkowych w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy”. Zwi¹zane z ni¹ by³y
nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Czy zatrudnieni w zak³adach pracy pracownicy s³u¿by bhp realizuj¹ wszystkie zadania
pozwalaj¹ce pracodawcy na zapewnienie
LOdZSOMdXcMRaK\_XU¸aZ\KMc)
2. Czy pracownicy s³u¿by bhp zatrudnieni
w zak³adach pracy realizuj¹ us³ugi bhp poza
]aYSWWSOT]MOWdK^\_NXSOXSK)
4KUSO_]ĥ_QSLRZ]éXK\cXU_XKTMdýļMSOT
ZY]d_USaKXO)
 8K TKUSMR ]ZOMTKVS]^¸a WKTéMcMR UYWpetencje do zajmowania siê wybranymi problemami z zakresu bhp, jest zapotrzebowanie
aļ\YNYaS]U_)
5. Czy istnieje zapotrzebowanie na sprofiVYaKXO_]ĥ_QSaYL]dK\dOLRZ)
Poszukuj¹c odpowiedzi na te pytania skoncentrowano siê na rozpoznaniu potrzeb pracoNKaM¸aadKU\O]SO_]ĥ_QLRZY\KdXKKXKVSdSO
NYļaSKNMdOħ\cXUYacMRZ\KMYaXSU¸a]ĥ_ŜLc
LRZSZYNWSY^¸aļaSKNMdéMcMR]ZOMTKVS]^cMdXO
us³ugi z tego zakresu.
A \OVKMTYXYaKXOT MdýļMS LKNKXSK adSýVS
udzia³: pracownicy s³u¿by bhp (252 osoby),
MdĥYXUYaSO=SOMS/U]ZO\^¸aN],2:P_XUMTYX_TéMOTZ\dc-39::3,Y]¸LSZ\KMYNKaMc
d dKUĥKN¸a Y \¸ŜXOT aSOVUYļMS " Y]¸L
Respondenci pochodzili z terenu ca³ego kraju.
AZ\dcZKNU_Na¸MRZSO\a]dcMRQ\_Z\O]ZYXNOX^¸aLKNKXSOZ\dOZ\YaKNdYXYXKZ\¸LKMR
dobranych celowo. Do badania w³¹czono
Y]YLcU^¸\OLcĥcdK^\_NXSYXOa]ĥ_ŜLSOLRZ
A Z\dcZKNU_ ^\dOMSOT Q\_Zc Z\¸Lý NYL\KXY XK dK]KNdSO NY]^ýZXYļMS LKNKXcMR E!G
.YLKNKXSKaĥéMdYXYZ\KMYNKaM¸aU^¸\cMR
pracownicy w czasie trwania badania byli
_MdO]^XSUKWSV_LKL]YVaOX^KWS]^_NS¸aZYNcplomowych „Bezpieczeñstwo i ochrona cz³oaSOUK a ļ\YNYaS]U_ Z\KMcn Z\YaKNdYXcMR
Z\dOd-39::3,aOa]Z¸ĥZ\KMcd:YVS^OMRXSUé
Warszawsk¹.
Badanie zrealizowano metod¹ sonda¿u
diagnostycznego, stosuj¹c technikê ankiety.
W odniesieniu do ka¿dej grupy responden^¸a YZ\KMYaKXY YN\ýLXc UaO]^SYXK\S_]d
Kwestionariusze ankiet zawiera³y pytania zaWUXSý^OZ¸ĥdKWUXSý^OSY^aK\^O<O]ZYXNOXMS
WYQVSacL\KëTONXéV_LaSýMOTYNZYaSONdSY\Kd

Szkolenia: okresowe, pierwsza pomoc, dla kadry zarz¹dzaj¹cej w celu zwiêkszenia
ļaSKNYWYļMSadKU\O]SOLRZ

26%

Ocena ryzyka zawodowego

20%

Popularyzacja zagadnieñ bhp

15%

Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy w zak³adzie

8%

?]^KVKXSOZ\dcMdcXSYUYVSMdXYļMSacZKNU¸aZ\dcZ\KMc

5%
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>KLOVK?]ĥ_QSļaSKNMdYXOZ\dOdZ\KMYaXSU¸a]ĥ_ŜLcLRZZYdKSMRWSOT]MOWdK^\_NXSOXSK
>KLVO=O\`SMO]Z\Y`SNONLc]KPO^c]O\`SMOaY\UO\]Y_^]SNO^ROS\ZVKMOYPOWZVYcWOX^
ĻaSKNMdYXO_]ĥ_QS

9N]O^OUYNZYaSONdSX'

Szkolenia w zakresie bhp

54%

Us³ugi bhp wg rozporz¹dzenia

32,5%

Doradztwo i audyt w zakresie bhp

24%

Ocena ryzyka zawodowego

17%

+XKVSdKacZKNU¸aZ\dcZ\KMc

10%

Ochrona przeciwpo¿arowa

6%

>KLOVKDKZY^\dOLYaKXSOXK]ZOMTKVS]^¸aY]Z\YPSVYaKXcMRUYWZO^OXMTKMR
>KLVO.OWKXNPY\]ZOMSKVS]^]aS^RZ\YPSVONMYWZO^OXMO]
DKZY^\dOLYaKXSO
XK]Z\YÐVYaKXOUYWZO^OXMTO

:\KMYNKaMc
procent wskazañ

/U]ZO\MSN],2:
procent wskazañ

:\KMYaXSMc]ĥ_ŜLc
LRZZ\YMOX^
wskazañ

Audytor ds. bhp

25%

–

–

Specjalista ds. postêpowania powypadkowego

19%

–

–

Specjalista ds. oceny ryzyka zawodowego

14%

8%

–

Wyk³adowca problematyki bhp

12%

8%

17%

Bran¿owy specjalista ds. bhp

29%

28%

18%

–

12%

15%

/\QYXYWSK]^KXYaS]UKZ\KMcSNYL¸\ļ\YNU¸a
ochrony indywidualnej

_NdSOVSëaĥK]XOTYNZYaSONdSAUaO]^SYXK\S_szach znajdowa³a siê pozycja „uwagi” na dodatkowe wypowiedzi. Opracowane narzêdzie
badawcze poddano weryfikacji, a nastêpnie
Z\dOZ\YaKNdYXYLKNKXSO%NKXOLcĥcQ\YWKdzone od marca 2017 r. do czerwca 2018 r.

:\OdOX^KMTKacXSU¸aLKNKXSK
Z analizy uzyskanych danych wynika, ¿e
#LKNKXcMRZ\KMYNKaM¸aNOUVK\_TOSŜdKtrudnieni w ich przedsiêbiorstwach pracownicy
s³u¿by ds. bhp realizuj¹ wszystkie zadania
w tym obszarze, co pozwala im na zapewnienie zgodnie z przepisami prawa bezpiecznych
aK\_XU¸aZ\KMc4ONXKUZYQĥýLSOXSOZc^KXSK
_TKaXSK ŜO # LKNKXcMR Z\KMYNKaM¸a
dVOMK XSOU^¸\O dKNKXSK d dKU\O]_ LRZ ]ZOMTKVS]^YW ]ZYdK ]aYTOT PS\Wc :Y\¸aXcaKVXK
Q\_ZK Z\KMYNKaM¸a ! ZYVOQK ^cVUY
XK _]ĥ_QKMR ]aYSMR O^K^YacMR ]ZOMTKVS]^¸a
8SOaSOVUK Q\_ZK \O]ZYXNOX^¸a  XSO
udzieli³a odpowiedzi.

Zakres us³ug zlecanych specjalistom spoza
zak³adu pracy przedstawiono w tabeli 1.
Z tych danych wynika, ¿e z takimi zadaniami, jak ocena ryzyka zawodowego, dzia³ania
popularyzatorskie, zarz¹dzanie bhp czy ustaVKXSOYUYVSMdXYļMSacZKNU¸aZ\dcZ\KMcMdýļë
kadr bhp nie radzi sobie w zadowalaj¹cym
]^YZXS_ DW_]dK ^Y Z\KMYNKaM¸a NY ZYszukiwania innych rozwi¹zañ i zatrudniania
]ZOMTKVS]^¸a]ZYdKdKUĥKN_Z\KMc8KTaSýU]dc
odsetek badanych pracodawcow (26%)
wskazuje na potrzeby doradcze w zakresie
YLYaSéd_TéMcMRZ\dOZS]¸aZ\KaXcMR>KUS]KW
odsetek wskazañ (26%) dotyczy szkoleñ zwi¹zanych z bhp. Zlecanie us³ug w tym przypadku
a]UKd_TOXKaĥKļMSaé^OXNOXMTýaļ\¸NZ\KMYNKaM¸aZYXSOaKŜ\OKVSdKMTK]dUYVOħZYdK
szkoleniem wstêpnym obejmuj¹cym instrukta¿
YQ¸VXcNVKXYaYdK^\_NXSYXcMRZ\KMYaXSU¸a
nie nale¿y do zadañ pracownika s³u¿by ds. bhp.
DKXKVSdcNYļaSKNMdOħ\cXUYacMR]ZOMTKVS]^¸aN]LRZacXSUKŜO!\O]ZYXNOX^¸a
ļaSKNMdc _]ĥ_QS LRZ ^cVUY a ]aYSW WSOT]M_

PRAWO I EDUKACJA

dK^\_NXSOXSKa\KWKMR_WYacYZ\KMý-dýļë
LKNKXcMR " NYNK^UYaY ļaSKNMdc ^O
_]ĥ_QS _ SXXcMR Z\KMYNKaM¸a XK ZYN]^KaSO
umowy zlecenia. Sporadycznie dodatkowe
dVOMOXSK\OKVSd_TO\O]ZYXNOX^¸aDKU\O]
ļaSKNMdYXcMR_]ĥ_QZ\dON]^KaSK^KLOVK
,SY\éM ZYN _aKQý PKU^ ŜO Mdýļë Z\KMYNKaM¸adVOMKXSOU^¸\O_]ĥ_QSLRZ]ZOMTKVS]^YW
]ZYdK dKUĥKN_ Z\KMc Y\Kd ^Y ŜO XSOU^¸\dc
pracownicy s³u¿by ds. bhp realizuj¹ wymienione us³ugi w tabeli 2. poza swoim miejscem
dK^\_NXSOXSKWYŜXKZ\dcTéëŜOZOaXO_]ĥ_QS
i kompetencje ciesz¹ siê na rynku wiêkszym
zainteresowaniem. S¹ to us³ugi w zakresie:
szkoleñ bhp, audytu i dzia³añ doradczych
w zakresie bhp, oceny ryzyka zawodowego,
ZY]^ýZYaKXSK ZYacZKNUYaOQY DK\¸aXY
dKZY^\dOLYaKXSO XK ^O _]ĥ_QS aļ\¸N Z\KMYNKaM¸aTKUSMdý]^YļëļaSKNMdOXSKSMRZ\dOd
]ZOMTKVS]^¸aN]LRZ]édLVSŜYXO
AcTé^OU]^KXYaSé]dUYVOXSKXKU^¸\OpTKU
acXSUKd\OVKMTSZ\KMYaXSU¸a]ĥ_ŜLcN]LRZ
– zapotrzebowanie jest dwukrotnie wiêksze
ni¿ deklaruj¹ to pracodawcy. Zapotrzebowanie na wymienione zakresy kompetencji
ZY^aSO\NdKTé\OVKMTOOU]ZO\^¸aN]LRZDSMR
NYļaSKNMdOħacXSUK\¸aXSOŜŜOZ\KMYNKaMc
ZY]d_U_Té ]ZOMTKVS]^¸a YN ^cMR dKQKNXSOħ
Respondenci twierdz¹ te¿, ¿e na rynku moQVSLcZ\dcNKë]Sý]ZOMTKVSļMSY]Z\YPSVYaKXcMR
kompetencjach w obszarze bhp. Propozycje
specjalizacji przedstawiono w tabeli 3.
Aļ\¸NZ\YZYdcMTS]Z\YPSVYaKXcMRUYWZOtencji najwy¿szy procent wskazañ we wszystUSMRQ\_ZKMR\O]ZYXNOX^¸a_dc]UKĥL\KXŜYac
specjalista ds. bhp. Wydaje siê, ¿e w tym przypadku najbardziej efektywnym rozwi¹zaniem
WYŜO Lcë dK^\_NXSOXSO Y]YLc U^¸\K ZY]SKNK
bazowe wykszta³cenie w danej bran¿y, np. cheWSMdXOQ¸\XSMdOMdcWONcMdXO_d_ZOĥXSYXO
o wykszta³cenie w dziedzinie bhp. Tak¹ propozycjê zg³aszali sami respondenci. Nale¿y
^OŜ WSOë XK _aKNdO PKU^ ŜO ZYV]US ]c]^OW
kszta³cenia w dziedzinie bhp ukierunkowany
jest na interdyscyplinarne kszta³cenie w ca³ej
problematyce zwi¹zanej z uwarunkowaniami
ļ\YNYaS]UK Z\KMc S WYŜVSaYļMSKWS Z]cMRYPSzycznymi cz³owieka. Tylko takie kszta³cenie
YNZYaSKNK\¸ŜXY\YNXcWZY^\dOLYWdKaYNYacWYU\OļVYXcWa\YdZY\déNdOXS_a]Z\KaSO
s³u¿by bhp [8]. Zgodnie z tymi uregulowaniami
nie przewiduje siê kszta³cenia bran¿owych
]ZOMTKVS]^¸aaNdSONdSXSOLRZAUYX]OUaOXMTS
dKaýŜKĥYLc ^Y WYŜVSaYļMS UYWZO^OXMcTXO
S\cXUYaOKL]YVaOX^¸a
Pozosta³e propozycje kompetencji uzyska³y
XSŜ]dO a]UKŚXSUS YNZYaSONdS 8KTaSýU]dO
zapotrzebowanie na te kompetencje zg³a]dKVS Z\KMYNKaMc 8YaYļMSé TO]^ Z\YZYdcMTK
„specjalisty ds. ergonomii stanowiska pracy
S NYLY\_ ļ\YNU¸a YMR\YXc SXNcaSN_KVXOTn
Zg³osili j¹ pracownicy s³u¿by ds. bhp i eksperci
N]LRZ<O]ZYXNOXMSda\KMKVS_aKQýŜOMdýļë

LORZYaM¸a XSO _WSO ]YLSO ]U_^OMdXSO ZY\KNdSë d ^cWS dKQKNXSOXSKWS 5aO]^SK ^K XSO
ZYTKaSĥK]SýaacZYaSONdSKMRZ\KMYNKaM¸a
Mimo wskazywania na pewne mankamenty w kompetencjach kadr bhp, respondenci
uwa¿aj¹, ¿e nie ma potrzeby wprowadzania
kompetencji rynkowych w tym obszarze,
a jedynie poprawy kszta³cenia i praktycznego
przygotowania do zawodu. Ka¿dy pracownik
]ĥ_ŜLc N] LRZ ZYaSXSOX _WSOë acUYXKë
wszystkie prawnie wskazane zadania. Fakt
dVOMKXSKZ\dOdZ\KMYNKaM¸aXSOU^¸\cMR_]ĥ_Q
acXSUKaĥKļXSOdL\KU_YU\OļVYXcMR_WSOTý^XYļMSKXSOd^OQYŜOTO]^^YTKUKļ]ZOMcPSMdXK
kompetencja i potrzeba rynku.
/QdOWZVSPSUKMTé^cMR^OdWYQéLcëacXSUS
LKNKXSK Z\dOZ\YaKNdYXOQY aļ\¸N ĥ¸NdUSMR
Z\KMYaXSU¸a ]ĥ_ŜLc N] LRZAcUKdKXY
aXSWŜOaSONdK_WSOTý^XYļMSSUYWZO^OXMTO
]ZOMTKVS]^¸a N] LRZ Mdý]^Y XSO ac]^K\MdKTé
NYacUYXcaKXSKYU\OļVYXcMRMdcXXYļMSAdKkresie oceny ryzyka zawodowego i zwi¹zanej
d^cWNYU_WOX^KMTS\O]ZYXNOX^¸aĥéMdc
to zagadnienie tylko z identyfikacj¹ czynniU¸adKQ\YŜOħ:\KaSOZYĥYaK\O]ZYXNOX^¸a
# XSO WK ļaSKNYWYļMS ŜO a NYU_WOX^KMTSZYaSXSOXdXKVOŚë]SýYZS]]^KXYaS]UK
pracy czy podpis pracownika, a 56% nie
ZKWSý^K Y a]UKdKXS_ XSOdLýNXcMR ļ\YNU¸a
profilaktycznych, ograniczaj¹cych ryzyko zawodowe. Tylko 5% badanych odnotowuje datê
przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.
AZ\dcZKNU__]^KVKXSKZ\dcMdcXSYUYVSMdXYļMS
acZKNU¸aZ\dcZ\KMc]ĥ_ŜLKN]LRZ]U_ZSK
]Sý Qĥ¸aXSO XK ]^aY\dOXS_ NYU_WOX^KMTS
w postaci protoko³u powypadkowego. Co 4.
respondent uwzglêdnia statystyczn¹ kartê
wypadku, a zaledwie 4% prowadzi rejestr
acZKNU¸aAKXKVSdSOdNK\dOħacZKNUYacMR
po³owa badanych nie stosuje ¿adnych technik
analitycznych [9].

:YN]_WYaKXSO
Z analizy uzyskanych w badaniu danych
acXSUKŜOMRYMSKŜMdýļë\O]ZYXNOX^¸a_aK¿a, i¿ na rynku jest zapotrzebowanie na speMTKVS]^¸a Y ]Z\YPSVYaKXcMR UYWZO^OXMTKMR
i podaje ich przyk³ady, to propozycje te nie
_dc]UKĥcaSýU]dYļMSYaOQYZYZK\MSKacXY]SĥY
YXYYU7YŜXKdK^OWZ\dcTéëŜOXSO
]é^YZ\YLVOWcXK^cVOS]^Y^XSONY^cUKTéMOļ\Ydowiska i wskazuj¹ce na braki kadrowe w kluczowych obszarach bhp, aby potrzebni byli
NYNK^UYaS]ZOMTKVSļMSXK\cXU_8KVOŜc\¸aXSOŜ
WSOëXK_aKNdOPKU^ŜOa:YV]MOa\KWKMR
edukacji formalnej (czyli na poziomie szko³y
ZYVSMOKVXOTS]^_NS¸aacŜ]dcMRY\Kda\KWKMR
ON_UKMTSZYdKPY\WKVXOTXKZYdSYWSO]^_NS¸a
podyplomowych) kadry bhp s¹ systematycznie
kszta³cone i zasilaj¹ rynek. Ponadto na rynku
P_XUMTYX_TO aSOVO ZYNWSY^¸a ļaSKNMdéMcMR
specjalistyczne us³ugi bhp.

Wyniki badania wskazuj¹ na potrzebê
poprawy kszta³cenia i praktycznego przygo^YaKXSK NY dKaYN_ DK\¸aXY XK \cXU_ TKU
SaZ\dON]SýLSY\]^aSOZY^\dOLXS]é]ZOMTKVSļMS
o szerokich kompetencjach i pe³nej wiedzy
ddKU\O]_LRZ>cVUY^KMc]ZOMTKVSļMS]éK^\KUMcTXS\cXUYaYDOadQVýN¸aWO\c^Y\cMdXcMR
ZYŜéNKXS]é]ZOMTKVSļMSU^¸\dcZ\YLVOWLOdZSOMdOħ]^aKaK\_XU¸aZ\KMcaSNdéMKĥYļMSYaY
S_WSOTéZYaSédKëTOQYZY]dMdOQ¸VXOOVOWOX^c
Wyniki przeprowadzonych analiz oraz przytoczone argumenty nie pozwalaj¹ na potwierdzenie
przyjêtej w badaniu hipotezy.Tym samym mo¿na
_dXKëŜOTKUXK\KdSOXKZYV]USW\cXU_Z\KMc
nie ma potrzeby wprowadzania kwalifikacji rynUYacMRaNdSONdSXSOLRZKVOXKVOŜcadWYMXSë
U]d^KĥMOXSO]ZOMTKVS]^¸aa^cWdKaYNdSO
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