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70%
od 30 do 49 lat

na 3 mężczyzn 
przypada 1 kobieta 

Zatrudnienie na podst. 
umowy o pracę

Wykształcenie
wyższe kierunkowe 85%

Zewnętrzni 
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Wewnątrzzakładowa 
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32,8%

Zewnętrzni 
specjaliści BHP  

Wewnątrzzakładowa 
służba BHP

od 6 do 20 lat 
dominujące
doświadczenie
zawodowe
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Służba BHP w Polsce

Zakładowa służba BHP gromadzi relatywnie mniej osób młodszych (do 39 lat) i starszych (po 60. roku 
życia) oraz nieco więcej kobiet niż grupa zewnętrznych specjalistów BHP

Zewnętrznych specjalistów BHP i zakładową służbę BHP różni charakter wykonywanych zadań. Pierwsi 
częściej pełnią funkcje doradcze, szkoleniowe i kontrolne, a drudzy wypełniają zadania związane
z bezpieczeństwem pracy w obrębie własnego zakładu, takie jak: prowadzenie dokumentacji, ustala-
nie okoliczności wypadków czy współdziałanie z pracownikami. 

Ścieżka awansu oraz warunki awansu zawodowego

Inspektor Starszy 
inspektor

Specjalista Starszy 
specjalista 

Główny
specjalista

38,4%Doświadczenie, staż pracy

12,8% 19,2%Rozwój, podnoszenie kwalifikacji

12,4% 4,4%Ciężka praca

11,2% 14,4%Wyniki w pracy

6,8% 2,4%Kompetencje –  wiedza i umiejętności

6,4% 2,4%Zaangażowanie w pracy

0,4% 4,4%Samodyscyplina

Znaczna większość pracowników BHP (97% zewnętrznych specjalistów i 91% zakładowej służby BHP) 
uważa, że ich pozycja w przedsiębiorstwie jest istotna oraz prognozuje, że w następnej dekadzie będzie 
rosła (odpowiednio 61% i 72%). 



36% 

Prace najczęściej zlecane specjalistom BHP spoza zakładu pracy

współpraca w zakresie 
szkoleń BHP
i adaptacji zawodowej 

�współpraca z zewnętrznymi 
laboratoriami badawczymi
lub opieką lekarską 

opiniowanie 
dokumentacji obiektów 
budowlanych
i pomieszczeń pracy
lub ich modernizacji 

firm powyżej 100 
pracowników

Przedsiębiorstwa korzystające 
ze specjalistów BHP spoza zakładu pracy

60% firm od 100 do 199 
pracowników

22% 19% 18%��

Szacowana liczba firm świadczących usługi BHP

ok. 5,6 tys. w 2020 r.

>12 tys. w 2030 r.

Usługi poszukiwane 
u specjalistów BHP
spoza zakładu pracy

szkolenia dokonywanie ekspertyz
i sporządzanie dokumentacji

� �

Rynek usług BHP w Polsce

ok. 10 tys.
Pracuje w nich

specjalistów ds. BHP

Popyt na usługi BHP będzie wzrastał 
szczególnie w przypadku:

prac wymagających stałego nadzoru
(np. sektor budowlany)

prac szczególnie niebezpiecznych
(np. przemysł chemiczny)
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Branżą, w której będziemy mogli obserwować 
zmniejszający się popyt, będzie administracja.



Wpływ pandemii na służbę BHP

Czynniki wpływające na zadania służby BHP w przyszłości

Opracowano i wydano w ramach realizacji zadań służb państwowych V etapu programu 
wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w 2020 r. ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

przedstawicieli służby BHP odczuło negatywne skutki pandemii

musiało dostosować się do zdalnego trybu pracy

nowe zadania i dodatkowa praca szczególnie obciążyły 
zewnętrznych specjalistów BHP w branży handlowej

negatywne skutki epidemii najdotkliwiej odczuwają firmy
poniżej 300 pracowników

duże firmy: przejście na pracę zdalną i dodatkowe obostrzenia

�

przedstawiciel służby BHP uważa, że pandemia zdeterminuje jej 
zadania w najbliższej dekadzie

Zróżnicowanie 
sytuacji

�

�

�
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27%

19%

nacisk na pracę zdalną

rosnące znaczenie w ograniczaniu zagrożeń

nowe role: kontrola obostrzeń, pozyskiwanie informacji

�Czynniki
wpływające
na służbę BHP

�

�

31%

20%

17%

16%

13%

34%

18%

13%

5%

18%

Nie

Brak

Kwestie bezpieczeństwa
i jego kontroli, świadomość, wypadki

Rozwój przemysłowy
 i technologiczny

Regulacje prawne
i podejście rządu

Trudno powiedzieć

Pandemia

Specjaliści BHP spoza zakładu pracy Pracownicy wewnątrzzakładowej służby BHP

Co 3


